Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – 1. kolo
V souladu s § 59 a násl. z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb. o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje ředitel Střední školy
polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace I. kolo přijímacího řízení pro školní rok
2022/2023 pro obory a formy vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných, kritéria přijímacího
řízení.
V případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněna stanovená kapacita oboru vzdělání,
budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
Pokud by do sledovaného období spadalo hodnocení za II. pololetí školného roku 2019/2020,
započítá se duplicitně hodnocení za I. pololetí tohoto školního roku.
V případě cizinců a osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se
při přijímacím řízení promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka, prokáží
znalosti českého jazyka pro zvolený obor rozhovorem. Cizinci z jiných zemí než EU doloží
oprávněnost k pobytu.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem – 4 leté studium
– denní
Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se jednotné přijímací zkoušky konají v těchto
termínech:
• první řádný:
12. dubna 2022
• druhý řádný:
13. dubna 2022
• první náhradní:
10. května 2022
• druhý náhradní:
11. května 2022
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží originální doporučení školského
poradenského zařízení k přihlášce, dle kterého ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek pro
konání jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodnutí bude zveřejněno nejdříve 29. 4. 2022.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem – 4 leté studium Forma vzdělávání
pro absolventy základních škol
Denní
Kód oboru
Název oboru
Počet žáků
39-41-L/02
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
30
Doplňující obor vzdělání s výučním listem
36-52-H/01
Instalatér
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Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Kritéria přijímacího řízení
Na základě § 60d zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková
organizace hodnotí uchazeče podle:
1.
Znalostí uchazeče vyjádřenými výsledkem centrálně zadávaných jednotných testů z
předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura.
2.
Znalostí uchazeče vyjádřenými hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
3.
Zájmu o obor.
Ke studiu budou v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 přijímáni žáci podle pořadí
získaných bodů:
ad 1. maximální počet bodů z testů:

Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura
-

50 bodů
50 bodů

Pokud uchazeč nezíská v součtu z obou testů alespoň 10 bodů, nemůže být přijat.
Uchazeč může získat v přijímacím řízení max. 166 bodů, z toho 100 bodů za písemné testy.
ad 2. podle výsledků předchozího vzdělávání za všechna tři rozhodná klasifikační období –
I. a II. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku ze základní školy.
Jde o průměry průměrných prospěchů za tato období.
Průměrný prospěch
1,00
1,21
1,41
1,61
1,81
2,01
2,11

1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,10
a výše

Body
56
46
36
26
16
6
0

ad 3. podáním dvou přihlášek ke vzdělávání na SŠP Brno, Jílová, p. o. (pro dva různé obory, např.
na obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a obor Instalatér) = 10
bodů.
Při rovnosti bodů bude rozhodující průměrný prospěch v I. pololetí předposledního ročníku.

Předpoklady uchazeče
1.

Ukončení povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání nejpozději ve
školním roce 2021/2022.
2.
Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor.
3.
Potvrzení o záměru nastoupit uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku nejpozději do
10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí., jinak účinky rozhodnutí o přijetí
zanikají.
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