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Jednotná kritéria přijímacího řízení  

na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781  
do prvního ročníku ve školním roce 2022-2023 

 

1. kolo přijímacího řízení do tříletého oboru Elektrikář 

Přijímací řízení: 

Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky. Žáci potvrzují svůj úmysl stát se žákem oboru zápisovým 
lístkem, který doručí škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

Termín odevzdání přihlášek: 

Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání – do 1. března 2022 (úterý). 

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti.  

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, 
vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.  

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky. Pořadí obou uvedených škol (oborů) v tiskopise je 
shodné.  

Důležité: Přihlášku podáváte jednu do oboru 26-51-H/01 Elektrikář. Do přihlášky můžete uvést 
odborné zaměření (ŠVP), a to buď Silnoproud, slaboproud a energetika, nebo Silnoproud, 
slaboproud a fotovoltaika. Obě odborná zaměření se ve školním roce 2022-2023 otevřou. 

Pokud nejste rozhodnutí o výběru odborného zaměření, odborné zaměření neuvádějte. Odborné 
zaměření si přijatí uchazeči volí nejpozději 31.8.2022.   

Výběr odborného zaměření nemá vliv na hodnocení uchazečů (seznam přijatých / nepřijatých žáků).  

Zveřejnění celkového hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení (seznam přijatých 
uchazečů): 

22. dubna 2022 (pátek). 

Předpokládaný počet přijímaných žáků  

26-51-H/01 Elektrikář 30 žáků 

Kritéria přijímacího řízení   

Pořadí žáků bude vyhodnoceno na základě prospěchu a chování uchazeče (žáka) v 1. pololetí 8. 
třídy, 2. pololetí 8. třídy (předposledního ročníku) a 1. pololetí 9. třídy (posledního ročníku) základní 
školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Pořadí se určí na základě počtu bodů, 
které žák získá:  

1. Průměrný prospěch uchazeče ze všech předmětů z 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy 
(předposledního ročníku) a 1. pololetí 9. třídy (posledního ročníku) základní školy nebo 
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (průměr (ø) na 2 desetinná místa).  Počet bodů = 
100/ø. 
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2. V případě úspěchu žáka (první, druhé a třetí místo) v okresním a vyšším kole soutěže zařazené 
do Excelence nebo v soutěži odpovídající oboru vzdělání, kterou organizuje Střední škola 
elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 nebo jiná střední odborná škola, případně 
další vzdělávací instituce, získává uchazeč 5 bodů za každé úspěšné umístění. Dokladem je 
kopie diplomu přiložená k přihlášce. Počítá se umístění v soutěžích v 8. a 9. třídě 
(odpovídajících ročnících víceletého gymnázia).  

3. V případě uspokojivého chování (2) v hodnoceném ročníku základní školy se odečítá 7 bodů za 
jeden ročník. V případě neuspokojivého chování (3) v hodnoceném ročníku základní školy se 
odečítá 20 bodů za jeden ročník. 

4. Žáci se seřadí podle počtu získaných bodů.  

 

Příklad: Žák má průměr z vysvědčení – první pololetí 8. třídy: 2,33; druhé pololetí 8. třídy: 
2,20, první pololetí 9. třídy: 2,15. Neměl snížený stupeň z chování. 

Celkový průměr z vysvědčení: 2,23. Body z vysvědčení: 100 / 2,23 = 44,84.   

Celkový počet bodů v přijímacím řízení: 44,84. 

 

Kritéria přijímacího řízení nesplnili a nebudou přijati uchazeči: 

 kteří získají celkem méně než 30 bodů  
 kteří nesplnili zdravotní způsobilost pro daný obor 
 kteří nemohou být hodnoceni podle výše stanovených kritérií  

Určení pořadí 

Postup při určování pořadí uchazečů (žáků) podle výše uvedených kritérií: 

 Uchazeči se seřadí podle počtu získaných bodů 
 Uchazeč s nejvyšším počtem bodů bude na 1. místě 
 V případě, že je počet přihlášených uchazečů menší než stanovený počet přijímaných žáků, 

pak jsou přijati všichni uchazeči, kteří splňují kritéria přijímacího řízení 
 V případě stejných počtu bodů na hranici přijati/nepřijati bude přijat žák, který má lepší 

průměrný prospěch v posledním ročníku ZŠ (nebo odpovídajícím ročníku gymnázia) 

Poznámka: Při přijímání cizinců, kteří nemohou doložit výše uvedená vysvědčení ze školy 
zařazené v rejstříku škol MŠMT, se postupuje v souladu s § 20 školského zákona. 

Odvolání 

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení stanovuji na 1. 
 
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne 28. 1. 2022                                                                              

 
 
 
 

Mgr. Michael Tesař 
                               ředitel SŠE Lipník nad Bečvou 
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