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Kritéria druhého kola přijímacího řízení  
na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 

pro školní rok 2021/2022 
 
Přijímací řízení 

Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky. Uchazeči budou hodnoceni podle prospěchu ze 
základní školy. 

Termín odevzdání přihlášek: 

Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání – do středy 9. června 2021. 
Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti (kromě oboru Informační technologie, 
kde se zdravotní způsobilost nevyžaduje.  

Termín přijímacího řízení – zveřejnění seznamu přijatých žáků: čtvrtek 10. června 2020  

Předpokládané počty přijímaných žáků do oborů: 

18-20-M/01   Informační technologie    6 žáků  
26-41-M/01  Elektrotechnika      10 žáků 
26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik    10 žáků  
26-51-M/01  Elektrikář – (obě zaměření Silnoproud  

a slaboproud a Solární energetika)  13 žáků                                 

Kritéria přijímacího řízení 

Hodnocení prospěchu ze základní školy   

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech předmětů z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 
základní školy (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).   

Celkové vyhodnocení 

Uchazeči se seřadí podle průměrného prospěchu (od nejlepšího prospěchu po nejhorší).  

V případě, že je počet přihlášených žáků menší než stanovený počet přijímaných žáků, pak 
jsou přijati všichni žáci nebo uchazeči, kteří splňují kritéria. 

V případě, že je počet přihlášených žáků větší, než je stanovený počet přijímaných žáků pro 
daný obor, pak může být přijat jen stanovený počet žáků (uchazečů). 

V případě, že uchazeči budou mít stejný průměr, rozhoduje o pořadí: 

1. lepší průměr za 1. pololetí 9. třídy ZŠ ze všech předmětů 

Kritéria přijímacího řízení nesplnili a nebudou přijati uchazeči: 

1. kteří nemohou být hodnoceni podle výše stanovených kritérií 
2. kteří nesplnili zdravotní způsobilost pro daný obor 

Odvolání 

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení stanovuji na 1 u výše uvedených oborů. 
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Účinnost: od 3. června 2021 

Dne 1. června 2021      Mgr. Michael Tesař 
        ředitel SŠE Lipník nad Bečvou 
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