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6. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 1.7.2018 na www.kourilkova8.cz
a na vstupních dveřích z ulice Kouřílkova.

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku
denního studia a dálkového studia nástavbového ve školním roce 2018 / 2019

(3. kolo přijímacího řízení)
1.

3. Kritéria pro přijetí: ke vzdělávání ve výše uvedených nástavbových oborech vzdělání SŠT, Přerov, Kouřílkova 8

Obor vzdělání (kód, název, /studium/): Bude přijato *≤ uchazečů:

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Mgr. František ŠOBER, ředitel školy
V Přerově dne 5. 6. 2018

vzdělávání a chování (maximální možné hodnocení lze získat 50 bodů) a který může být pak maximálně 150 bodů

v tabulce v bodě 3.(*).
Poznámky: hodnocení výsledků předchozího vzdělávání se tvoří z aritmetického průměru známek uchazeče za 2. pololetí

předposledního ročníku vzdělávání se v oboru a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání se v oboru vzdělání

 / - zaujme místo v seznamu uchazečů o přijetí ke vzdělávání v oboru takové, které dovoluje přijetí do počtu uvedeného

při případné rovnosti bodů uchazečů jako pomocné kritérium pro stanovení pořadí mezi nimi rozhodne lepší

1b 23-43-L/51 Provozní technika /3 leté dálkové nástavbové/ 10

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Ředitel školy stanovuje v souladu s § 60 školského zákona

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku.

Ozn.:

průměr (vypočtený na 2 desetinná místa) z následujících předmětů: český jazyk, fyzika, matematika,
při případné shodě těchto průměrů pak lepší známka z předmětu český jazyk,  popř. fyziky,  popř. matematiky.

bude přijat uchazeč, který:
a) je v posledním ročníku studia příslušného strojírenského (1a,1b) nebo stavebního oboru (2a, 2b) vzdělání

b) součtem bodového hodnocení předchozího
nebo je již vyučen v příslušném strojírenském nebo stavebním oboru vzdělání (pro který je nástavba určena),

výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce, a to nejpozději v den nástupu na studium.

4. V případě nenaplnění předpokládaného stavu žáků (kapacit ) uvedených oborů vzdělání 
pak budou vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

5. Zahájení nástavbového studia na škole je pak u uchazečů, kteří byli přijati před vyučením podmíněno předložením 


	nástavby

