
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

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

V Přerově dne 31. 01. 2022,

Mgr. František ŠOBER, ředitel školy

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

5. V případě nenaplnění předpokládaného stavu žáků (kapacit ) uvedených oborů vzdělání 

pak budou vyhlášena ředitelem školy další kola přijímacího řízení.

6.

≤ uchazečů:

při případné shodě těchto průměrů pak lepší známka z předmětu český jazyk,  popř. fyziky,  popř. matematiky.
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2a 36-44-L/51 Stavební provoz /2 leté denní nástavbové/

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,

dovednost pracovat s geometrickými objekty v rovině i prostoru,
orientaci ve strukturovaných numerických informacích.

Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, Radou Olomouckého kraje dne 13. 09. 2021 - bod UR/30/41/2021:

Ozn.: Obor vzdělání (kód, název, /studium/):
Bude přijato

Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 60 školského zákona

c) součtem bodového hodnocení výsledků jednotné zkoušky (≤ 100 bodů) a bodového hodnocení předchozího

1a 23-43-L/51 Provozní technika /2 leté denní nástavbové/

Pro přijetí ke vzdělávání budou uchazeči konat přijímací zkoušky formou centrálně zadaných písemných didaktických testů.

 - ze součtu přepočteného na body, od kterého se případně odečítá 5 bodů za sníženou známku z chování.

Poznámky: hodnocení výsledků předchozího vzdělávání se tvoří z aritmetického průměru známek uchazeče za 1. pololetí 3. ročníku

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

v tabulce v bodě 3.(*).

Český jazyk a literatura, Matematika (ČJL ≥ 20 bodů, M ≥ 10 bodů z maximálního možného hodnocení 50 + 50 bodů),

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: vyplývá ze schválené struktury oborů a počtu tříd pro šk. rok 2022/2023

Přijímací zkoušky /dále také i: "Jednotná zkouška"/ se konají/á/ 12. 4. 2022, 13. 4. 2022 a případně 10. 5. 2022, 11. 5. 2022.

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky /didaktických testů/:

užívání proměnné,

b) absolvoval úspěšně jednotnou zkoušku (oba centrálně zadané písemné testy) ze vzdělávacích oborů:
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nebo je již vyučen v příslušném strojírenském nebo stavebním oboru vzdělání (pro který je nástavba určena),

I.

II.

*

bude přijat uchazeč, který:

a) je v posledním ročníku studia příslušného strojírenského  nebo stavebního oboru  vzdělání

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

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku

denního studia  nástavbového ve školním roce 2022 / 2023

(1. kolo přijímacího řízení)

2.

1.

3.

MATEMATIKA: vychází z učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MŠMT, 2011)

a jeho aplikace s tím, že se ověřují zejména základní znalosti a dovednosti:
ovládání početních úkonů a elementárních vztahů,

ČESKÝ JAZYK: vychází z učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MŠMT, 2011).

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

porozumění matematickým pojmům,


