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Kritéria přijímacího řízení a organizace 

přijímacích zkoušek čtyřletého oboru vzdělání 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

 
pro školní rok 2023/2024 

 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a 

jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání v platném znění, stanovuji pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 

tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 takto: 

 
První termín přijímací zkoušky se bude konat ve čtvrtek 13. 4. 2023 v 8:00 hodin ve SŠ 

technické Znojmo, příspěvkové organizaci. 

 

Druhý termín přijímací zkoušky se bude konat v pátek 14. 4. 2023 v 8:00 hodin ve SŠ 

technické Znojmo, příspěvkové organizaci. 

 

Základní kritéria pro přijímací řízení 

 

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český 

jazyk a literatura a Matematika v rozsahu požadavků rámcového vzdělávacího programu 

základního vzdělávání. 

Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče 60 %. 

V 2. a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají. 

 
Předchozí prospěch 

 

Do celkového hodnocení se dále započítávají body za průměrný prospěch dosažený  

v I. pololetí posledního ročníku základní školy, maximálně 50 bodů.  

V 2. a dalších kolech přijímacího řízení bude celkové pořadí určeno pouze za body získané za 

průměrný prospěch. 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení 

 

Uchazeč může získat maximálně 150 bodů 

• Jednotná přijímací zkouška – maximálně 100 bodů, váha 66,7% 

• Celkový prospěch – maximálně 50 bodů, váha 33,3 % 
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Úspěšné vykonání přijímacího řízení – dosažení minimálně 45 bodů, tj. 30 % z maximálního 

počtu. 

V případě rovnosti bodů konečného hodnocení se bude přihlížet k lepším výsledkům přijímací 

zkoušky z matematiky, při další rovnosti rozhoduje známka z matematiky hodnoceného 

vysvědčení. 

Pokud se přihlášený uchazeč nedostaví k přijímacím zkouškám a do tří dnů se řádně omluví, 

bude konat přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

Výsledky tohoto žáka budou zahrnuty do výsledného pořadí uchazečů. 

 

Osoby, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury, nekonají na 

žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, u těchto uchazečů 

se podle § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná 

pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, pohovorem. 

 

Tabulka hodnocení průměrného prospěchu I. pololetí posledního ročníku základní 

školy: 

 

 

 prospěch v I. pol. 

posledního ročníku 

ZŠ 

Počet bodů uchazeče  prospěch v I. pol. 

posledního ročníku 

ZŠ 

Počet bodů uchazeče       

  1,00 – 1,10 50 1,81 – 1,90 34 

  1,11 – 1,20 48 1,91 – 1,90 32 

  1,21 – 1,30 46 2,01 – 2.20 30 

  1,31 – 1,40 44 2,21 – 2,40 25 

  1,41 – 1,50 42 2,41 – 2,60 20 

  1,51 – 1,60 40 2,61 – 2,80 15 

  1,61 – 1,70 38 2,81 – 3,00 10 

  1,71 – 1,80 36 3,01 – 5,00 0 

 

 

Bodování v jednotlivých částech přijímacího řízení uvádí následující tabulka: 

 

 

   Kritérium    Přepočtené procentní body 

        (při dosažení maxima) 

Test z matematiky        50 bodů 

Test z českého jazyka a literatury      50 bodů 

Průměrný prospěch v I. pol. posledního roč. ZŠ    50 bodů 

Celkem                  150 bodů 

 

 

Podmínky pro přijetí 

 

Prospěch žáka v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku nesmí být hodnocen 

známkou nedostatečný. 

Žák nesmí mít v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku sníženou známku z chování. 

 

Obor je určen pro žáky s ukončeným základním vzděláním. 



Předpokladem pro přijetí uchazeče je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

pro daný obor vzdělání. 

 

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle 

doporučení školského poradenského zařízení. 

 
Ke vzdělávání v oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika bude přijato celkem 30 žáků.  

Na odvolání nebude ponecháno žádné místo. 

 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce SŠ technické Znojmo, příspěvkové 

organizaci a na webových stránkách školy po přijímacím řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne 11. 1. 2023                                               

 

 

 

       Mgr. Jiří Vojtěch, v.r. 

                                                                                           ředitel školy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        




