Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk
tel.: +420583320111, fax: +420583215264
e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 59, 60 až 62, 64, 83 a 84 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, dále podle vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání a podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami k uplatnění podpůrných opatření,
rozhodla ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb v Šumperku,

o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
pro tyto obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, v nichž není dosud zcela naplněna
kapacita:
•

čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – pro absolventy základního vzdělávání:

23-44-L/01
33-42-M/01
23-41-M/01
66-41-L/01
36-47-M/01
•

Mechanik strojů a zařízení
Nábytkářská a dřevařská výroba
Strojírenství
Obchodník
Stavebnictví

dvouletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou:

64-41-L/51

Podnikání

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na střední škole pro 2. kolo
přijímacího řízení je do 14. 5. 2018.
Termín přijímacího řízení pro nástavbový obor podnikání a čtyřleté obory
vzdělání je 24. 5. 2018, náhradní termín je 28. 5. 2018.
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců:
Cizinci absolvují pouze test z matematiky. Cizinec bude zařazen v rámci pořadí uchazečů
konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky (plus
bodové hodnocení za ostatní kritéria).
Úroveň znalosti českého jazyka bude ověřena při pohovoru s ředitelkou školy.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněny na www.sszts.cz
v záložce Přijímací řízení a na veřejně přístupném místě – úřední desce školy.
Výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou škola zveřejní
nejpozději do 2 pracovních dní po vyhodnocení testu obecných studijních předpokladů, tj.
nejpozději do 28. 5. 2018 (v případě, účasti některých uchazečů v náhradním kole, nejpozději do
28. 5. 2018.

V Šumperku dne 23. 4. 2018

Digitálně
podepsal
Mgr, Irena
Jonová
23.04.2018
14:07

………………………………….
Mgr. Irena Jonová
ředitelka střední školy

KRITÉRIA PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Kritéria pro čtyřleté obory vzdělání – denní forma vzdělávání:
U čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou vykonají uchazeči o vzdělávání ve
výše uvedených oborech přijímací zkoušku.
Pro přijímací zkoušku jsou v tomto případě stanovena tato kritéria a hodnocení:
Kritérium

Maximální možný počet bodů

Test obecných studijních předpokladů
Hodnocení dosaženého průměrného prospěchu
Aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve zvoleném
oboru (zájmové kroužky, absolvování olympiád, úspěchy
v soutěžích apod.)
Za kritéria celkem

50 (25 + 25 v obou předmětech)
40
10
100

Pozn.: Test obecných studijních předpokladů obsahuje otázky z českého jazyka, matematiky
a trvá max. 60 minut. Test je v souladu s obsahem probíraného učiva na ZŠ. Test připravuje
škola (nejde o jednotné testy vytvářené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jako
u prvního kola přijímacího řízení).
Aktivní přístup uchazeče ke zvolenému oboru (na ZŠ nebo SŠ) je nutno doložit
odpovídajícím potvrzením (školy – absolvování zájmového kroužku, matematické
olympiády, potvrzení o účasti či umístění v soutěži apod.).
Termín přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělávání (včetně přijímacích zkoušek – testu
obecných studijních předpokladů) proběhne 24. května 2018. Náhradní termín je 28. května 2018.
V případě neúčasti uchazeče na přijímacích zkouškách dne 24. 5. 2018 je třeba se omluvit ředitelce
školy do tří dnů od konání přijímací zkoušky (vyřizuje studijní odd.).
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do
naplnění kapacity daného oboru.
Podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání je dosažení minimální hranice 5 bodů z testu
z matematiky a minimálně 5 bodů z jazyka českého a literatury.
Uchazeči o vzdělávání musí mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném
oboru na přihlášce ke studiu na střední škole.

V Šumperku dne 23. 4. 2018
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………………………………….
Mgr. Irena Jonová
ředitelka střední školy

Kritéria pro dvouletý nástavbový obor vzdělání – Podnikání – denní forma vzdělávání:
Nástavbový obor Podnikání se otvírá pro absolventy těchto oborů vzdělání:
Pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem.
Podmínky pro přijetí:
• Úspěšné ukončení oboru vzdělávání na střední škole s výučním listem.
•

Uchazeči o vzdělávání musí mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke vzdělávání
v daném oboru na přihlášce ke studiu na střední škole.

•

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až
do naplnění kapacity daného oboru.

•

Podmínkou otevření nástavbového oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.

U nástavbového oboru Podnikání vykonají uchazeči o vzdělávání přijímací zkoušku.
Podmínkou přijetí do oboru vzdělání Podnikání je dosažení minimální hranice 5 bodů z testu
z matematiky a minimálně 5 bodů z jazyka českého a literatury.
Pro přijímací zkoušku jsou v tomto případě stanovena tato kritéria a hodnocení:
Kritérium
Test obecných studijních předpokladů
Průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. do 1,8
Průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. do 2,2
Za kritéria celkem

Maximální možný počet bodů
50 (25 + 25 v obou předmětech)
50
25
100

Pozn.: Test obecných studijních předpokladů obsahuje otázky z českého jazyka, matematiky
a trvá max. 60 minut. Test je v souladu s obsahem probíraného učiva v učebním oboru SŠ.
Test připravuje škola (nejde o jednotné testy vytvářené Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání jako u čtyřletých oborů vzdělání).


V případě shodného počtu bodů rozhoduje průměrný prospěch v předmětech český jazyk a
matematika (příp. cizí jazyk) za 1. pololetí 3. ročníku.

Termín přijímacího řízení do nástavbového oboru vzdělávání (včetně přijímacích zkoušek – testu
obecných studijních předpokladů) proběhne 24. května 2018. Náhradní termín je 28. května 2018.
V případě neúčasti uchazeče na přijímacích zkouškách dne 24. 5. je třeba se omluvit ředitelce školy
do tří dnů od konání přijímací zkoušky (vyřizuje studijní odd.).

V Šumperku dne 23. 4. 2018
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