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

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku
denního zkráceného studia s výučním listem ve školním roce 2018 / 2019
(1. kolo přijímacího řízení)
1. Přijímací zkoušky: nekonají se.
2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: vyplývá ze schválené struktury oborů a počtu tříd pro šk. rok 2018/2019
Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, Radou Olomouckého kraje dne 11. 09. 2017 - bod UR/22/36/2017:
Obor vzdělání (kód, název, /zaměření/):
36-52-H/01 Instalatér

Bude přijato
≤ uchazečů:
12

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel /Automechanik/

12

36-64-H/01 Tesař

12

36-67-H/01 Zedník

12

*

3. Kritéria pro přijetí: ke vzdělávání ve výše uvedených oborech vzdělání s výučním listem SŠT, Přerov, Kouřílkova 8
bude přijat uchazeč, který:
a) splňuje podmínky zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání, na který se hlásí,
b) je v posledním ročníku studia oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo studia oboru vzdělání s výučním listem
nebo má již toto vzdělání ukončeno,
c) bodovým hodnocením výsledků předchozího vzdělávání a chování (0 až 100 bodů) zaujme místo v seznamu
uchazečů o přijetí ke vzdělávání v oboru takové, které dovoluje přijetí do počtu uvedeného v tabulce v bodě 2.(*).
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

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

4. V případě nenaplnění předpokládaného stavu žáků (kapacit ) uvedených oborů vzdělání
budou potom vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.
5. Zahájení studia na škole je pak u uchazečů, kteří byli přijati před jejich ukončením středního vzdělávání podmíněno
předložením maturitního vysvědčení nebo výučního listu s vysvědčením o závěrečné zkoušce,
a to nejpozději v den nástupu na studium.
V Přerově dne 30. 01. 2018
Mgr. František ŠOBER, ředitel školy

