Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Kritéria hodnocení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání
pro školní rok 2018/2019 - obory s maturitní zkouškou
Platí pro tyto čtyřleté obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:
Informační technologie
Sociální činnost
Elektrotechnika
Ekonomika a podnikání
Průmyslová ekologie
Mechanik elektrotechnik
V 1. kole přijímacího řízení se bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury
a z matematiky. Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat ve dvou termínech, a to 12. 4. 2018
a 16. 4. 2018.
Výsledky zkoušek budou zpracovány centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit uchazeče podle:
a) výsledků povinné jednotné přijímací zkoušky,
b) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Každý uchazeč o studium může v přijímacím řízení získat maximálně 165 bodů takto:
• maximálně 100 bodů za povinnou přijímací zkoušku,
• maximálně 50 bodů za průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
(resp. z předposledního a posledního ročníku ZŠ), dále jen průměrný prospěch, zaokrouhlený na
2 desetinná místa,
• maximálně 15 bodů za účast ve vědomostních soutěžích (olympiádách) v republikovém, krajském
nebo místním kole.
V přijímacím řízení budou zohledňováni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, a to s ohledem
na doporučení školského poradenského zařízení.
Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
Body za průměrný prospěch, vědomostní soutěže (olympiády) a povinnou přijímací zkoušku budou
přidělovány podle následujících kritérií:
Body za prospěch
Do průměrného prospěchu 3,50 včetně, budou body vypočítány ze vzorce:
body = 70 – (průměrný prospěch x 20)
Nad průměrný prospěch 3,50 získává uchazeč automaticky 0 bodů.
Body za vědomostní soutěže (olympiády) v 8. a 9. třídě
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Body za úroveň a umístění ve vědomostních soutěžích (olympiádách) se sčítají. Při větším počtu soutěží
(olympiád) se započítávají body za všechny soutěže (olympiády), do maximálního možného počtu 15 bodů
za tuto část.
Body za povinnou přijímací zkoušku budou přidělovány podle počtu získaných bodů.
Získané body za jednotlivé části se sečtou a uchazeči budou seřazeni sestupně do pořadníku podle
celkového počtu získaných bodů.
Při rovnosti získaných bodů budou uchazeči seřazeni postupně dle těchto kriterií:
za 1) Bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. a 2. pololetí osmé třídy
a 1. pololetí deváté třídy ZŠ z předmětů matematika a cizí jazyk.
za 2) Při rovnosti bodů dosažených v odstavci 1) bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným
prospěchem za 1. pololetí 9. třídy ZŠ ze stejných předmětů jako v odstavci 1).
za 3) Při rovnosti bodů, dosažených v odstavci 2) bude upřednostněn uchazeč, jehož přihláška ke studiu
byla evidována podatelnou dříve.
Celkem bude v 1. kole přijímacího řízení přijat maximálně následující počet uchazečů do jednotlivých
oborů:
Informační technologie
Sociální činnost (ŠVP Sociálněsprávní činnost)
Elektrotechnika (ŠVP Slaboproudá elektrotechnika)
Elektrotechnika (ŠVP Silnoproudá elektrotechnika)
Elektrotechnika (ŠVP Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost)
Ekonomika a podnikání
Průmyslová ekologie
Mechanik elektrotechnik

18-20-M/01
75-41-M/01
26-41-M/01
26-41-M/01
26-41-M/01
63-41-M/01
16-02-M/01
26-41-L/01

120 uchazečů
90 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů

Pro školní rok 2018/2019 nebude v prvním kole přijímacího řízení ponecháno žádné místo na odvolání.

V Brně 31. 1. 2018

Ing. Antonín Doušek, Ph.D.
ředitel školy
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