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Přijímací řízení do tříletého oboru Elektrikář v roce 2020 

Přijímací řízení: 

Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejdříve 
22.4.2020. Žáci potvrzují svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru zápisovým lístkem, 
který doručí škole ve stanoveném termínu. 

Termín přijímacího řízení: 

22. 4. 2020 (středa) 

Předpokládaný počet přijímaných žáků  

30  

Kritéria přijímacího řízení   

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

1. Průměrný prospěch žáka (uchazeče) ze všech předmětů z 1. a 2. pololetí 
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy nebo 
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (průměr (ø) na 2 desetinná místa).  Počet 
bodů = 100/ø. 

2. V případě úspěchu žáka (první, druhé a třetí místo) v okresním kole soutěže zařazené 
do Excelence nebo v soutěži organizované školou (Objev v sobě ajťáka! Objev v sobě 
elektrikáře!) získává uchazeč 5 bodů. Dokladem je kopie diplomu přiložená k přihlášce. 

3. V případě uspokojivého chování (2) se odečítá 7 bodů, v případě neuspokojivého 
chování (3) se odečítá 15 bodů. Platí pro 1. pololetí posledního ročníku základní školy 
nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. 

4. Žáci se seřadí podle počtu získaných bodů.  

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 žáků (uchazečů) podle výše uvedených kritérií: 

 Žáci se seřadí podle počtu získaných bodů 
 Žák s největším počtem bodů bude na 1. místě 
 V případě, že je počet přihlášených žáků menší než stanovený počet přijímaných 

žáků (30), pak jsou přijati všichni žáci nebo uchazeči, kteří splňují kritéria přijímacího 
řízení 

 V případě, že je počet žáků větší než 29, pak žáci s pořadovým číslem 1 až 29 jsou 
přijati a ostatní nepřijati 
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 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 29. 1. 2020                                                                              

 
 

Mgr. Michael Tesař 
                               ředitel SŠE Lipník nad Bečvou 


