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Střední průmyslová škola Edvarda Beneše 
a obchodní akademie Břeclav, příspěvková 

organizace 
Sídlo: nábř. Komenského 1, PSČ 690 25 Břeclav 
tel. 519 326 505, fax. 519 321 269, e-mail: skola@spsbv.cz, web: www.spsbv.cz 

 
 

Kritéria přijímacího řízení 
pro školní rok 2023/2024 

 
1. kolo 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků přijímacího řízení jsou stanovena na základě  
§ 60d zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
Ředitel hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: 
 
1. Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
2. Výsledků jednotné zkoušky 
3. Výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena 
4. Případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti     

   a                                    zájmy uchazeče 
 

Dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové studium ukončené 
maturitní zkouškou 
 
1. Hodnocení předchozího vzdělávání – A 

 

Za hodnocení předchozího vzdělávání může uchazeč získat do celkového hodnocení 
maximálně 60 bodů, minimálně 0 bodů. 

 
Stanovení počtu bodů – A: 

d1 – průměrný prospěch v 1. pololetí 2. ročníku učebního oboru 
d2 – průměrný prospěch v 2. pololetí 2. ročníku učebního oboru 
d3 – průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 

 
Z uvedených hodnot průměrného prospěchu se stanoví celkový průměrný prospěch: 
 

 𝐩  𝐝𝟏  𝐝𝟐  𝐝𝟑  

 𝟑
 

 
Na základě vypočtené hodnoty „p“ se přiřadí počet bodů do celkového hodnocení podle  
tabulky: 
 
 

"p" 1,00-1,20 1,21-1,40 1,41-1,60 1,61-1,80 1,81-2,00 2,01-2,20 2,21-2,40 2,41-2,60 2,61-2,80 2,81-… 

Body 
„A“ 60 55 50 45 40 35 30 20 10 0 
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2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky – B  
 

Maximální počet bodů z jednotlivých předmětů jednotné přijímací zkoušky je 50 bodů 
(tzn. 50 bodů z ČJL a 50 bodů z MAT). Maximálně může uchazeč za hodnocení jednotné 
přijímací zkoušky do celkového hodnocení získat 100 bodů. Minimálně 0 bodů. Dolní 
hranice úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena. 

 
Stanovení počtu bodů – B: 
 
B = bČJL + bMAT 
 
bČJL – body získané v testu z čekého jazyka a literatury 
bMAT – body získané v testu z matematiky 
 
Cizincům, kteří nekonají test z českého jazyka a literatury (podle § 20 odst. 4 školského 
zákona), bude Centrem vytvořeno redukované hodnocení, které se použije pro jejich 
zařazení do výsledného hodnocení všech uchazečů daného oboru vzdělání. 
 
 

3. Výsledky školní přijímací zkoušky 
 

Ředitel školy rozhodl, že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 se       
nebude konat školní přijímací zkouška. 
 

 
4. Hodnocení dalších skutečností – C 
 

Stanovení počtu bodů – C: 
 

 Účast v krajském kole soutěží odborných dovedností pro tříleté učební 
obory                                   2 body 

 
 Účast v celostátním kole soutěží odborných dovedností pro tříleté učební 

obory  
                                        4 body 
                                  

 
Maximálně může uchazeč za hodnocení dalších skutečností do celkového hodnocení 
získat 6 bodů. 
 

 
Celkové hodnocení uchazeče se stanoví podle vzorce 
 

V = A + B + C 
 
A – počet bodů získaných podle odst. 1 
B – počet bodů získaných podle odst. 2 
C – počet bodů získaných podle odst. 4 
 
Podle celkem získaného počtu bodů budou uchazeči v daném oboru vzdělání seřazeni 
sestupně (uchazeč, který získá nejvyšší počet bodů, bude první v pořadí). 
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V případě rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů výsledky předchozího vzdělávání  
v následujících předmětech v tomto pořadí: matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, 
fyzika. Průměrná známka v jednotlivých předmětech bude vypočítána z hodnocení na 
vysvědčení za 1. pololetí 2. ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního 
oboru 
 
Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělání podle 
stanoveného pořadí.  
 
Dolní hranice celkového počtu získaných bodů pro přijetí na obor 26-41-M/01 
Elektrotechnika je stanovena na  60 bodů. 
 
 
 
Břeclav 24. ledna 2023 
 
 
 
Mgr. Jiří Uher v. r. 
ředitel školy 


