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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 čtyřletých oborů ukončených maturitní
zkouškou

Přijímací řízení:
Přijímací řízení je s přijímací zkouškou. Přijímací zkouška se koná formou jednotných
písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeči budou hodnoceni
podle výsledků obou testů – váha 60 % a podle výsledků ze základní školy (odpovídajících
ročníků víceletého gymnázia) – váha 40 %.

Termín odevzdání přihlášek:
Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání – do 1. března 2022 (úterý).
Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti u oborů 26-41-M/01 Elektrotechnika
a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Zdravotní způsobilost u oboru 18-20-M/01 Informační
technologie se nevyžaduje.
Součástí přihlášky může být doporučení Školského poradenského zařízení, obsahující
podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními
vzdělávacími potřebami.
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.

Termíny přijímací zkoušky (předpoklad):
První řádný termín do čtyřletého oboru: 12. dubna 2022 (úterý)
Druhý řádný termín do čtyřletého oboru: 13. dubna 2022 (středa)

Zveřejnění celkového hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení (seznam
přijatých uchazečů):
Nejdříve 28. dubna 2022 (čtvrtek)

Předpokládaný počet přijímaných žáků
18-20-M/01 Informační technologie 30 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika 30 žáků
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30 žáků
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Kritéria přijímacího řízení
A Hodnocení ze základní školy a aktivity uchazeče (váha max. 40 %)
Hodnotí se průměrný prospěch ze všech předmětů z 1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a 1.
pololetí 9. třídy základní školy (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia). Průměrný
prospěch Ø se převede na body podle vzorce: počet bodů = 40/Ø.
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, do maximálních 40 bodů. Dokladem je kopie diplomu přiložená k přihlášce. Počítá
se umístění v soutěžích v 8. a 9. třídě (odpovídajících ročnících víceletého gymnázia).
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.

B Hodnocení jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka (váha max. 60 %)
Jednotné testy z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů)
budou centrálně vyhodnoceny. Celkový maximální počet bodů z obou testů je 100. Při
zohlednění váhy 60 % z hodnocení jednotných zkoušek je maximální počet dosažitelných
bodů 60 (100 x 0,6).

Celkové vyhodnocení
Sečtou se body z hodnocení ze základní školy (víceletého gymnázia) včetně aktivit žáka a
body z jednotných zkoušek u každého uchazeče.

Příklad: Žák má průměr z vysvědčení: první pololetí 8. třídy: 2,12; druhé pololetí 8. třídy: 2,02, první pololetí 9.
třídy: 1,88. Neměl snížený stupeň z chování.

Celkový průměr z vysvědčení: 2,01. Počet bodů ze základní školy (za vysvědčení): 40 / 2,01 = 19,90.

Žák získal z testu český jazyk a literatura 32 bodů. Z testu matematika získal 27 bodů. Celkem 59 bodů. Při
zohlednění váhy 60 %: 59 x 0,6 = 35,40.

Celkový počet bodů v přijímacím řízení: 19,90 + 35,40 = 55,30.

Uchazeči se seřadí podle počtu získaných bodů.
V případě, že uchazeči na základě výše uvedených kritérií získají v přijímacím řízení shodný
počet bodů, rozhoduje o pořadí:

1. lepší průměr za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (kvarty) ze všech předmětů,
2. lepší průměr za 2. pololetí 8. třídy ZŠ (tercie) ze všech předmětů,
3. lepší výsledek z jednotného testu z matematiky oproti výsledku z jednotného testu

z českého jazyka a literatury

Kritéria přijímacího řízení nesplnili a nebudou přijati uchazeči
 kteří získají v obou testech jednotné zkoušky v součtu méně než 20 bodů (součet

bodů z testů ČJ + M)
 kteří nemohou být hodnoceni podle výše stanovených kritérií (neúčast apod.)
 kteří nesplnili zdravotní způsobilost pro daný obor
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Odvolání
Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení stanovuji na 1 u výše uvedených oborů.
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.

V Lipníku nad Bečvou dne 28. ledna 2022

Mgr. Michael Tesař
ředitel SŠE Lipník nad Bečvou
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