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Vyhlášení ředitele školy č. 1/2021
k 1. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
pro MATURITNÍ OBORY vzdělání
Na základě § 60, odst. 1 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Opatření obecné povahy
Č. j.: MSMT-43073/2020-3, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení na SPŠ Hranice pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou takto:
1) přijímací řízení zahrnuje přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky
jako jedno z kritérií pro přijetí ke vzdělávání takto:
23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

Školní přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky*

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

Školní přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky*

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

Školní přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky*

36-43-M/01

Stavební materiály

Školní přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky*

39-08-M/01

Požární ochrana

Jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky

23-43-L/51

Provozní technika
(nástavbové studium)

Školní přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky*

33-42-L/51

Nábytkářská a dřevařská výroba
(nástavbové studium)

Školní přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky*

* jednotná přijímací zkouška se v těchto oborech vzdělání nekoná

2) odevzdání kompletní přihlášky ke vzdělávání je nejpozději do

pondělí 1. března 2021;

přihlášky ke vzdělávání na SŠ je možné stáhnout z internetových stránek školy (viz výše) pro
konkrétní obor vzdělání a dále na www.msmt.cz;
Uchazeči, kteří doloží spolu s přihláškou (do 1. března 2021) platný posudek oprávněného
školského poradenského zařízení o SPUCH (PUP), budou mít v případě rozhodnutí ředitele
školy uzpůsobeny podmínky na konání jednotlivých testů.
3) zahájení hodnocení uchazečů o vzdělávání – úterý 2. března 2021;
4) konání jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z českého jazyka a literatury
a matematiky pro obor vzdělání Požární ochrana v 1. kole:

první a druhý řádný termín:
náhradní termíny:

12. a 13. dubna 2021 od 8:30 hodin;
12. a 13. května 2021 od 8:30 hodin;

předání lepších výsledků testů CERMATEM škole v oboru vzdělání Požární ochrana –
středa 28. dubna 2021;
5) konání školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky pro ostatní
obory vzdělání v 1. kole (forma zkoušky bude upřesněna v pozvánce):

první a druhý řádný termín:
náhradní termín:
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6) v případě, že počet podaných přihlášek nebude u oborů vzdělání s maturitní zkouškou
převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, budou uchazeči přijati bez
vykonání přijímací zkoušky. Informace o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky bude
zveřejněna na internetových stránkách školy nejpozději do pondělí 8. března 2021 a sdělena
uchazečům a jejich zákonným zástupcům nejpozději do pátku 19. března 2021.
7) zveřejnění výsledku přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a seznamu
přijatých uchazečů – nejpozději čtvrtek 29. dubna 2021 v 8:00 hodin až pátek 14. května
2021;
ZVEŘEJNĚNÍ NAHRAZUJE ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, JINÝ DOKUMENT SE NEVYDÁVÁ!
ZVEŘEJNĚNÍ BUDE K DISPOZICI VE VESTIBULU HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY A DO
1 HODINY OD VYVĚŠENÍ BUDE TAKÉ NA WEBU A FACEBOOKU ŠKOLY, ŽÁCI JSOU
UVEDENI POD KÓDY (REGISTRAČNÍMI ČÍSLY), KTERÉ OBDRŽÍ PŘI PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠKÁCH POPŘ. V POZVÁNCE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NEBO VE SDĚLENÍ
O NEKONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DOPŘEDU POŠTOU;
8) předání nebo odeslání rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání – osobně ve čtvrtek 29. dubna
2021 od 8:00 do 16:00 hodin nebo odeslání nejpozději v pátek 30. dubna 2021;
9) možnost odevzdání zápisových lístků (nástupních lístků u nástavbového studia) – osobně
od čtvrtku 29. dubna 2021 od 8:00 hodin;

Obory vzdělání a předpokládané počty přijatých uchazečů (tříd) ke vzdělávání:
- všechny obory vzdělání jsou v denní formě vzdělávání;
- 1 třídu ve smyslu platných předpisů tvoří max. 30 žáků a 0,5 třídy tvoří asi 15 žáků.
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
28-44-M/01
Aplikovaná chemie
33-42-M/01
Nábytkářská a dřevařská výroba
36-43-M/01
Stavební materiály
39-08-M/01
Požární ochrana
23-43-L/51
Provozní technika (nástavbové studium)
33-42-L/51
Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavbové studium)
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení (zkrácené studium)
33-42-M/01
Nábytkářská a dřevařská výroba (zkrácené studium)
36-43-M/01
Stavební materiály (zkrácené studium)
* v návaznosti na obor vzdělání Stavební materiály
** v návaznosti na obor vzdělání Nábytkářská a dřevařská výroba

4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky
2 roky

ŠVP1
ŠVP2
ŠVP3
ŠVP4
ŠVP5
ŠVP6
ŠVP7
ŠVP1
ŠVP3
ŠVP4

počet tříd
1
1
0,5*
0,5**
1
1
0,5
0x
0x
0x

X

uchazeči o zkrácené studium s maturitní zkouškou budou přijímáni od kola přijímacího řízení, které bude vyhlášeno po
uzavření a ukončení jarního období maturitních zkoušek 2021 (pravděpodobně od 3. kola přijímacího řízení)

Přehled názvů školních vzdělávacích programů (ŠVP):
ŠVP1
Mechanik číslicově řízených strojů
ŠVP2
Aplikovaná chemie
ŠVP3
Nábytkářství a dřevařství
ŠVP4
Stavební materiály
ŠVP5
Požární ochrana
ŠVP6
Provozní technika – nástavbové studium
ŠVP7
Nábytkářství a dřevařství – nástavbové studium

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání:
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti předepsaných pro daný obor vzdělání (povinné předložení
lékařského potvrzení platí u všech oborů vzdělání – nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav);
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- úspěšné ukončení základního vzdělávání v 9. třídě základní školy, popř. ve 4. ročníku osmiletého
nebo ve 2. ročníku šestiletého gymnázia – pro obory vzdělání Aplikovaná chemie, Nábytkářská
a dřevařská výroba, Mechanik strojů a zařízení, Požární ochrana, Stavební materiály;
- úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (ukončeného závěrečnou zkouškou)
v příslušném tříletém oboru vzdělání – pro nástavbové studium v oboru vzdělání:
23-43-L/51 Provozní technika

21-52-H/01 Hutník
21-53-H/01 Modelář
21-55-H/01 Slévač
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-55-H/01 Klempíř
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-57-H/01 Kovář
23-61-H/01 Autolakýrník
23-62-H/01 Optik
23-62-H/01 Jemný mechanik
23-65-H/01 Strojník
23-65-H/02 Lodník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23-69-H/01 Puškař
36-52-H/01 Instalatér
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
41-56-H/01 Lesní mechanizátor

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 33-56-H/01 Truhlář
33-59-H/01 Čalouník
41-57-H/01 Zpracovatel dřeva

Hodnocení uchazečů v přijímacím řízení proběhne takto:
0 až 100 bodů výsledky JPZ nebo školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
a literatury (u JPZ lepší výsledek), pokud se konají.
Hodnocení didaktického testu z matematiky
maximálně 50 bodů.
Hodnocení didaktického testu z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů.
0 až 100 bodů hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (průměr ze dvou údajů,
které jsou uvedeny na přihlášce ke vzdělávání – studiu nebo vypočítány
z přiložených ověřených kopií příslušných vysvědčení) dle níže uvedené
specifikace předložených výsledků.
Uchazeči o vzdělávání jsou povinni s přihláškou ke vzdělávání – studiu předložit:
- ověřené výsledky klasifikace z pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla 9. třída
základní školy) a z pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. třída základní
školy) nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia – s výjimkou nástavbového studia;
- ověřené výsledky klasifikace z pololetí posledního ročníku středního vzdělávání (zpravidla 3. ročník
střední školy) a z pololetí předposledního ročníku středního vzdělávání (zpravidla 2. ročník střední
školy) – platí pouze pro nástavbové studium.
Lineární přidělení bodů (zaokrouhlených na dvě desetinná místa) s těmito limity:
za průměrný prospěch z obou průměrů 1,00 náleží uchazeči 100 bodů;
za průměrný prospěch z obou průměrů 4,00 a horší náleží uchazeči 0 bodů.
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Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 200 bodů, pokud se konala přijímací zkouška (JPZ nebo školní
přijímací zkouška).
Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů, pokud se nekonala přijímací zkouška dle výše
určených zásad.

Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě součtu bodů obou hodnocení, v případě
nekonání přijímací zkoušky pouze hodnocením výsledků klasifikace.
Při bodové shodě na rozhraní přijetí a nepřijetí bude dána přednost uchazeči s vyšším
celkovým počtem bodů u hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
V případě další shody může být snížen počet přijatých uchazečů tak, že nebudou přijati
uchazeči se shodným bodovým hodnocením na hranici přijetí a nepřijetí.
Vyhlášení je účinné od 1. února 2021 a platí pro 1. kolo přijímacího řízení.

Hranice 2021-01-28

SPSH-37/90/2021
Ing. Ivan Doležel
ředitel školy
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