
 
 

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace 
 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků a pokyny pro uchazeče 
 

 

V souladu s §§ 59, 60, 60a a 60b zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, s vyhláškou č. 
353/2016 Sb. (Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), v platném znění, a 
s opatřením obecné povahy MŠMT-43073/2020-3 vyhlašuji následující podmínky pro přijetí do 
1. ročníků oborů vzdělání na Střední průmyslové škole Emila Kolbena Rakovník, p. o. a pokyny 
pro uchazeče.  

1. Organizační pokyny 

a) Přihlášky ke vzdělávání mohou podat žáci, kteří nejpozději v roce 2022 splní povinnou 

školní docházku. 

b) Uchazeč/ka může podat pro 1. kolo přijímacího řízení nejvýše 2 přihlášky do denní formy 

vzdělávání. Obě přihlášky lze podat na SPŠEK Rakovník, a to do různých oborů. 

Adresátem přihlášky je ředitel školy. Přihlášku je možné zaslat poštou nebo doručit přímo 

do kanceláře školy, a to nejpozději 1. března 2022 (u poštovního podání rozhoduje otisk 

razítka). Náležitosti podání přihlášky v případných dalších kolech stanoví ředitel školy po 

ukončení 1. kola přijímacího řízení. V dalších kolech není počet přihlášek omezen. 

c) V případě nejasností ohledně vyplnění a potvrzení přihlášky je možné se obrátit na 

kancelář školy (e-mail sekretariat@spsrakovnik.cz, telefon 313 513 535) nebo přímo na 

ředitele školy (e-mail j.jiratko@spsrakovnik.cz, telefon 606 096 613).  

d) Potvrzení o zdravotním stavu uchazečky/uchazeče škola nevyžaduje v oboru Informační 

technologie, v ostatních oborech je součástí přihlášky.  

e) Rozhodnutí o přijetí uchazeček/uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejní škola na 

svých webových stránkách (www.spsrakovnik.cz) a na veřejně přístupné vývěsce ke dni 

zákonného termínu, v případných dalších termínech stanoví termín ředitel školy. 

Zveřejnění pořadí se uskuteční pod registračním číslem, které bude uchazečce/uchazeči 

přiděleno po zaregistrování přihlášky školou a zasláno v dopise o zahájení řízení. 

V souladu s platným zněním školského zákona bude písemné rozhodnutí rozesíláno 

pouze nepřijatým uchazečkám/uchazečům.  

f) Uchazeč/ka potvrdí svůj zájem o studium na škole předáním zápisového lístku, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků. Zpětvzetí zápisového lístku 

školský zákon umožňuje pouze v situaci, kdy uchazeč/ka uspěl/a v odvolacím řízení na 

jiné škole. 

g) Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o 

nepřijetí. Ředitel školy může v případě, kdy to umožňuje počet volných míst v oboru, 

následně změnit původní rozhodnutí a uchazečku/uchazeče přijmout. Přitom vychází 

z pořadí nepřijatých uchazeček/uchazečů.  

h) Další kola přijímacího řízení vyhlásí škola v těch oborech, kde nedojde k naplnění 

maximálního počtu přijatých žáků v prvním kole. 
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i) Pro zákonné zástupce přijatých žáků bude svolána informační schůzka. Den a hodina 

této schůzky budou oznámeny na webových stránkách školy a na veřejně přístupné 

vývěsce.  

 

2. Počty přijímaných žáků 

a) čtyřleté studium – střední vzdělání s maturitní zkouškou: 

23-41-M/01 Strojírenství ............................... min. 15 žáků (z toho 1 místo na odvolání) 

26-41-M/01 Elektrotechnika .......................... min. 25 žáků (z toho 1 místo na odvolání) 

18-20-M/01 Informační technologie .............. min. 30 žáků (z toho 1 místo na odvolání) 

b) tříleté studium – střední vzdělání s výučním listem 

23-51-H/01 Strojní mechanik, 26-51-H/02 Elektrikář–silnoproud……….celkem min. 30 žáků 
(z toho 1 místo na odvolání) 

 
3. Kritéria pro přijetí uchazeček/uchazečů v 1. kole 

Přijetí uchazeček/uchazečů se uskuteční dle kritérií uvedených v odstavcích a), b).  

a) Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (Strojírenství, Elektrotechnika, Informační 

technologie) 

Pro sestavení pořadí uchazeček/uchazečů je stanoven bodový systém. Celkový počet 

bodů je výsledkem součtu bodů získaných na základě kritérií 1) a 2), přičemž kritérium 1) 

má váhu 60% a kritérium 2) 40%. Přijat může být žák, který dosáhne celkového počtu 5 

bodů a více. 

1) Bodové hodnocení jednotných přijímacích zkoušek z předmětů český jazyk a 

matematika. Termíny zkoušek jsou centrálně stanoveny na 12. dubna a 13. dubna 

2022, náhradní termíny na 10. května a 11. května 2022. Žák skládá zkoušky ve škole, 

do jejíhož oboru je pro dané pořadí přihlášen (v případě, že žák podá přihlášky do dvou 

oborů na SPŠEK Rakovník, koná obě zkoušky zde). Školní přijímací zkouška se nekoná. 

Pokud žák skládá zkoušky ve dvou termínech, započítává se lepší výsledek.  

2) Celkový prospěch uchazečky/uchazeče v posledních třech pololetích absolvovaných 

před podáním přihlášky (pro žáky vycházející z 9. ročníku základní školy se jedná o 1. a 

2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Zohledněny jsou také schopnosti a 

vědomosti uchazeček/uchazečů doložené postupy do vyšších kol matematických, 

fyzikálních a jazykových soutěží a umístěním v těchto kolech. V předmětech matematika, 

fyzika, český jazyk a cizí jazyky je klasifikace známkami výbornou a chvalitebnou 

oceněna přičtením bodů, klasifikace známkou horší než dobrou odečtením bodů. Dále se 

uplatňuje odečet bodů za sníženou známku z chování. Výsledné bodové hodnocení 

v kritériu 2) je součtem částečných hodnocení dle článků I., II., III. a IV.   

 



I. Přiřazení bodů za celkový průměr prospěchu: 

prospěch bodů prospěch bodů prospěch bodů prospěch bodů 

1,00-1,10 100 1,51-1,60 75 2,01-2,20 50 nad 3,00 0 

1,11-1,20 95 1,61-1,70 70 2,21-2,40 45   

1,21-1,30 90 1,70-1,80 65 2,41-2,60 40   

1,31-1,40 85 1,81-1,90 60 2,61-2,80 35   

1,41-1,50 80 1,91-2,00 55 2,81-3,00 30   

II. Přiřazení bodů za klasifikaci vybraných předmětů: 

předmět matematika III. fyzika český jazyk cizí jazyk 
známka 

1 +15 +15 +10 +10 

2 +10 +10 +5 +5 

3 0 0 0 0 

horší než 3 -30 -30 -20 -20 

III. Přiřazení bodů za soutěže v předmětech matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk: 

účast v okresním kole ....................................... 10 bodů 

umístění na 1.-3. místě v okresním kole ........... 15 bodů 

účast v krajském kole ....................................... 20 bodů 

umístění na 1.-5. místě v krajském kole ........... 30 bodů  

účast v národním kole ....................................... 50 bodů 

umístění na 1.-10. místě v národním kole ......... 80 bodů 

účast v mezinárodním kole ............................. 110 bodů 

 

Hodnotí se soutěže, jichž se žák zúčastnil na 2. stupni základního vzdělání.   

Za jednu soutěž je přiřazeno pouze jedno bodové ohodnocení, a to nejvyšší možné.  

Účast a umístění je nutné doložit diplomem nebo potvrzením organizátora soutěže nebo 

základní školy, a to společně s přihláškou ke vzdělávání. 

IV. Odečet bodů za snížený stupeň známky z chování: 

chování uspokojivé .......................................... -10 bodů 

chování neuspokojivé ...................................... -50 bodů 

 

Body se započítávají za každé hodnocené pololetí.  

 

b) Obory středního vzdělání s výučním listem (Strojní mechanik, Elektrikář-silnoproud) 

Pro přijímání do těchto oborů vzdělání platí kritérium 2) uvedené v odstavci a) s výjimkou 

bodu II. Body za prospěch ve vybraných předmětech s výjimkou odečtu bodů za snížený 

stupeň známky z chování se tedy nezapočítávají, přijímací zkouška se v těchto oborech 

nekoná. Přijat může být žák, který dosáhne celkového počtu 0 bodů a více. 

 

 



4. Kritéria pro přijetí uchazečů v dalších kolech 

Přijetí uchazeček/uchazečů do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční 

dle kritéria uvedeného v kapitole 3, odstavec a). Přijímací zkouška se v dalších kolech 

nekoná, započteny jsou výsledky přijímací zkoušky z 1. kola. 

Přijetí uchazeček/uchazečů do oborů středního vzdělání s výučním listem se uskuteční na 

základě stejných kritérií jako v 1. kole, tj. dle kritéria uvedeného v kapitole 3, odstavec b). 

 

V Rakovníku dne 26. 1. 2022  

  

 

    
 ______________ 

 RNDr. Jan Jirátko 

 ředitel školy  


