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Vyhlášení ředitele školy č. 2/2021
k 1. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
pro obory vzdělání s VÝUČNÍM LISTEM
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, vyhlašuji 1. kolo
přijímacího řízení na SPŠ Hranice pro obory vzdělání s výučním listem takto:
1) u všech oborů vzdělání se přijímací zkoušky NEKONAJÍ;
2) odevzdání kompletní přihlášky ke vzdělávání je nejpozději do

pondělí 1. března 2021;

přihlášky ke vzdělávání – studiu na SŠ je možné stáhnout z internetových stránek školy (viz výše)
pro konkrétní obor vzdělání a dále na www.msmt.cz;
3) zahájení hodnocení uchazečů o vzdělávání – úterý 2. března 2021;
4) ukončení hodnocení a zveřejnění výsledku přijímacího řízení a seznamu přijatých uchazečů –
čtvrtek 22. dubna 2021 v 8:00 hodin až pátek 7. 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 VE SDĚLENÍ O NEKONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
DOPŘEDU POŠTOU;
5) předání nebo odeslání rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání – osobně ve čtvrtek 22. dubna
2021 od 8:00 do 17:00 hodin nebo odeslání nejpozději v pátek 23. dubna 2021;
6) možnost odevzdání zápisových lístků u oborů vzdělání s výučním listem osobně od čtvrtku
22. 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.
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uchazeči o zkrácené studium s výučním listem budou, v případě volné kapacity oboru vzdělání, přijímáni od 2. kola přijímacího
řízení, které bude vyhlášeno pravděpodobně ve druhé polovině května 2021

Přehled názvů školních vzdělávacích programů (ŠVP):
ŠVP1

Strojní mechanik

ŠVP2

Obráběč kovů

ŠVP3

Instalatér

Pracoviště Studentská:
Pracoviště Partyzánská:
Domov mládeže:
Jídelna:

tel: 581 671 411
tel: 725 745 061
tel: 581 671 431
tel: 581 671 428

E-mail: sps@spshranice.cz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IČ: 00 842 893

Bankovní spojení: KB č.ú. 41533831/0100

Střední průmyslová škola Hranice

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sídlo: Studentská 1384, 753 01 Hranice

www.spshranice.cz

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);
- splnění povinné školní docházky.

Hodnocení uchazečů v přijímacím řízení proběhne takto:
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 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).
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.
Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.

Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě přidělených bodů hodnocení.
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.
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