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leden 2023 

     Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace   



 
 

 LEGISLATIVA 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích se řídí, mimo jiné, 
následujícími právními předpisy a dokumenty: 

 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský 
zákon“); 

 vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 
 nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 

a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 
 zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Lex Ukrajina“); 

 opatřením obecné povahy Přijímací řízení, č. j. MSMT-29772/2022-1, (dále jen 
„opatření obecné povahy“); 

 sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Informace 
k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě 
v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání, č. j. MSMT-37 438/2018-1 ze dne 
3. prosince 2018 (dále jen „informace MŠMT k přijímací zkoušce z ČJL pro cizince“). 

 
 

 I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 školského zákona Střední škola polytechnická, Havířov-
Šumbark, příspěvková organizace svým ředitelem 
 
vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníků: 
 
 oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen „maturitní obory 

čtyřleté“), 
 oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem (dále jen „učební obory tříleté“), 
 oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem (dále jen 

„maturitní obory čtyřleté L+H“), 
 nástavbového studia. 
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Na základě ustanovení § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona Střední škola polytechnická, 
Havířov-Šumbark, příspěvková organizace svým ředitelem stanovuje předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto: 
 
 
Maturitní obory čtyřleté 

forma vzdělávání: denní 
délka studia: 4 roky 
 
obor                                                                          předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

26-41-M/01 Elektrotechnika    30 
ŠVP  Elektrotechnik pro informační technologie 
ŠVP  Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu   
 
 
Maturitní obory čtyřleté L+H 

forma vzdělávání: denní 
délka studia: 4 roky 
 
obor                                                                          předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik    42   
ŠVP   Počítačové systémy a sítě (L+H) 
ŠVP  Digitální technika a mechatronika (L+H)   
 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení    18   
ŠVP   Mechanik strojů a zařízení (L+H)   
 
 
Učební obory tříleté 

forma vzdělávání: denní 
délka studia: 3 roky 
 
obor                                                                        předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

23-51-H/01 Strojní mechanik    24 
ŠVP  Strojní mechanik   
 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud    15 
ŠVP  Elektromechanik domovních a průmyslových instalací   
 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje    15 
ŠVP  Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky    
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Nástavbové studium 

forma vzdělávání: denní 
délka studia:  2 roky 
 
obor                                                                       předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika    30 
ŠVP  Elektrotechnik pro provoz 
 
 
 

 KRITÉRIA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona Střední škola polytechnická, 
Havířov-Šumbark, příspěvková organizace svým ředitelem pro přijímací řízení stanoví jednotná 
kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění. 
 
 
Maturitní obory čtyřleté 
 
26-41-M/01 Elektrotechnika 
ŠVP Elektrotechnik pro informační technologie 
ŠVP Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu 

 
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení: 

a) na vysvědčeních za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo za příslušné ročníky 
víceletého gymnázia), (§ 60d odst. 1 písm. a) školského zákona); ředitel stanovil nejhorší průměrný 
prospěch pro přijetí do oboru 2,30 (toto se vypočítá jako průměr z průměrných prospěchů na 
vysvědčeních za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy nebo za příslušné ročníky 
víceletého gymnázia). 
 
bodové hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání: 

 1,00  100 b 
 1,01 – 1,19 90 b 
 1,20 – 1,29 80 b 
 1,30 – 1,39 70 b 
 1,40 – 1,49 60 b 
 1,50 – 1,75 50 b 
 1,76 – 1,99  40 b 
 2,00 – 2,19 30 b 
 2,20 – 2,30 20 b 
 2,31 a horší 0 b 
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b) výsledku jednotné zkoušky ve formě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (dále jen „český jazyk a literatura“) a ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace (dále jen „matematika“), (§ 60d odst. 1 písm. b) a odst. 2 školského zákona), 

jednotný test z českého jazyka a literatury: 
- test bude v rozsahu 60 min, 
- bodové hodnocení – max. 50 bodů, 
- při řešení testu žáci používají pouze modrou či černou propisovací tužku; užívání slovníku a 

Pravidel českého pravopisu není povoleno,  
 
jednotný test z matematiky: 

- test bude v rozsahu 70 min, 
- bodové hodnocení – max. 50 bodů, 
- při řešení testu žáci používají rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka) 

a modrou či černou propisovací tužku; užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno, 
 

termíny:      1. řádný termín 13. 4. 2023 
 2. řádný termín 14. 4. 2023 
 1. náhradní termín 10. 5. 2023 
 2. náhradní termín 11. 5. 2023 
 
 
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (§ 60d odst. 1 písm. c) školského zákona).  

ředitel školy školní přijímací zkoušku nestanovuje (koná se pouze zkouška jednotná), 
 
d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (§ 60d odst. 1 
písm. d) školského zákona) – účast v soutěžích, olympiádách, zájmových odborných kroužcích a 
projektech – uvedením těchto skutečností na přihlášce ke studiu bude uchazeči nalepšen průměrný 
prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy o 0,1. 

 
Dle § 60d odst. 2 školského zákona je stanoven podíl hodnocení jednotné zkoušky následovně: 

- test z českého jazyka a literatury  30 % 
- test z matematiky  30 % 
- hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání 40 % 

 
Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle váženého průměru dosažených bodů (na dvě desetinná 
místa) z jednotné zkoušky a bodového hodnocení průměrného prospěchu za první a druhé pololetí 
8. třídy a první pololetí 9. třídy. V případě rovnosti bodů je upřednostněn uchazeč s vyšším počtem 
bodů z jednotného testu z matematiky. Do tohoto oboru budou přijímáni uchazeči v pořadí do 
stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. Tito uchazeči musí mít úspěšně ukončeny 
všechny ročníky základní školy a splnit podmínku uvedenou v bodě a). 
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Výpočet váženého průměru: 

 BVP = 0,6 · (BCJL + BM) + 0,4 · B89 
 
BVP ... vážený průměr 
BM  ... body z jednotného testu z matematiky 
BCJL ... body z jednotného testu z českého jazyka a literatury 
B89 ... body za průměrný prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo 
za příslušné ročníky víceletého gymnázia)  
 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost pro vzdělávání potvrzená lékařem (nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb.). 
 
 
Maturitní obory čtyřleté L+H 
 
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (+ doplňující obor 26-51-H/01 Elektrikář) 
ŠVP Počítačové systémy a sítě (L+H) 
ŠVP Digitální technika a mechatronika (L+H) 
 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (+ doplňující obor 23-51-H/01 Strojní mechanik) 
ŠVP Mechanik strojů a zařízení (L+H) 
 
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení: 

a) na vysvědčeních za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo za příslušné ročníky 
víceletého gymnázia), (§ 60d odst. 1 písm. a) školského zákona), 
 
bodové hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání: 

 1,00  100 b 
 1,01 – 1,19 90 b 
 1,20 – 1,29 80 b 
 1,30 – 1,39 70 b 
 1,40 – 1,49 60 b 
 1,50 – 1,79 50 b 
 1,80 – 2,09  40 b 
 2,10 – 2,39 30 b 
 2,40 – 2,49 20 b 
 2,50 – 2,59 10 b 
 2,60 a horší 0 b 

b) výsledku jednotné zkoušky ve formě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (dále jen „český jazyk a literatura“) a ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace (dále jen „matematika“), (§ 60d odst. 1 písm. b) a odst. 2 školského zákona), 
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jednotný test z českého jazyka a literatury: 
- test bude v rozsahu 60 min, 
- bodové hodnocení – max. 50 bodů, 
- při řešení testu žáci používají pouze modrou či černou propisovací tužku; užívání slovníku a 

Pravidel českého pravopisu není povoleno, 
 
jednotný test z matematiky: 

- test bude v rozsahu 70 min, 
- bodové hodnocení – max. 50 bodů, 
- při řešení testu žáci používají rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka) 

a modrou či černou propisovací tužku; užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno 
 
termíny:      1. řádný termín 13. 4. 2023 
 2. řádný termín 14. 4. 2023 
 1. náhradní termín 10. 5. 2023 
 2. náhradní termín 11. 5. 2023 
  
 
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (§ 60d odst. 1 písm. c) školského zákona),  

ředitel školy školní přijímací zkoušku nestanovuje (koná se pouze zkouška jednotná), 
 
d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (§ 60d odst. 1 
písm. d) školského zákona) – účast v soutěžích, olympiádách, zájmových odborných kroužcích a 
projektech – uvedením těchto skutečností na přihlášce ke studiu bude uchazeči nalepšen průměrný 
prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy o 0,1. 
 
 
Dle § 60d odst. 2 školského zákona je stanoven podíl hodnocení jednotné zkoušky následovně: 

- test z českého jazyka a literatury  30 % 
- test z matematiky  30 % 
- hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání 40 % 

 
Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle váženého průměru dosažených bodů (na dvě desetinná 
místa) z jednotné zkoušky a bodového hodnocení průměrného prospěchu za první a druhé pololetí 
8. třídy a první pololetí 9. třídy. V případě rovnosti bodů je upřednostněn uchazeč s vyšším počtem 
bodů z jednotného testu z matematiky. Do tohoto oboru budou přijímáni uchazeči v pořadí do 
stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. Tito uchazeči musí mít úspěšně ukončeny 
všechny ročníky základní školy. 
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Výpočet váženého průměru: 

 BVP = 0,6 · (BCJL + BM) + 0,4 · B89 
 
BVP ... vážený průměr 
BM  ... body z jednotného testu z matematiky 
BCJL ... body z jednotného testu z českého jazyka a literatury 
B89 ... body za průměrný prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo 
za příslušné ročníky víceletého gymnázia)  
 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost pro vzdělávání potvrzená lékařem (nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb.). 
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Učební obory tříleté 
 
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 
ŠVP Elektromechanik domovních a průmyslových instalací 
 
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
ŠVP Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky 
 
Uchazeči budou přijímání ke vzdělávání na základě hodnocení: 

a) na vysvědčeních za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo za příslušné ročníky 
víceletého gymnázia), (§ 60d odst. 1 písm. a) školského zákona), 

b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (§ 60d odst. 1 
písm. d) školského zákona) – účast v soutěžích, olympiádách, zájmových odborných kroužcích a 
projektech zaměřených na elektrotechniku a fyziku – uvedením těchto skutečností na přihlášce 
ke studiu bude uchazeči nalepšen průměrný prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 
9. třídy o 0,1. 
 

Školní přijímací zkouška ani jednotná zkouška nejsou stanoveny. 

 
Do tohoto oboru budou přijímáni uchazeči v pořadí do stanoveného předpokládaného počtu 
přijímaných uchazečů. Tito uchazeči musí mít úspěšně ukončeny všechny ročníky základní školy 
(s výjimkou cizinců, u nichž k neukončení všech ročníků základní školy došlo z důvodu jazykové bariéry). 

Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle průměrného prospěchu (na dvě desetinná místa). 
V případě rovnosti průměrného prospěchu bude upřednostněn uchazeč s lepším hodnocením 
z matematiky za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy.  
 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost pro vzdělávání potvrzená lékařem (nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb.). 
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23-51-H/01 Strojní mechanik 
ŠVP Strojní mechanik 
 
Uchazeči budou přijímání ke vzdělávání na základě hodnocení: 

a) na vysvědčeních za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo za příslušné ročníky 
víceletého gymnázia nebo z posledních dvou ročníků), (§ 60d odst. 1 písm. a) školského zákona), 

b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (§ 60d odst. 1 
písm. d) školského zákona) – účast v soutěžích, olympiádách, zájmových odborných kroužcích a 
projektech zaměřených na fyziku a chemii – uvedením těchto skutečností na přihlášce ke studiu bude 
uchazeči nalepšen průměrný prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy o 0,1 
(nebo z posledních dvou ročníků). 
 

Školní přijímací zkouška ani jednotná zkouška nejsou stanoveny. 
 
Do tohoto oboru budou přijímáni uchazeči v pořadí do stanoveného předpokládaného počtu 
přijímaných uchazečů. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle průměrného prospěchu (na dvě desetinná místa). 
V případě rovnosti průměrného prospěchu bude upřednostněn uchazeč s lepším hodnocením 
z matematiky za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy nebo v posledních dvou letech, 
ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku.  
 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost pro vzdělávání potvrzená lékařem (nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb.). 
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Nástavbové studium 
 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 
ŠVP Elektrotechnik pro provoz 
 
Dle § 83 odst. 1 školského zákona budou do tohoto oboru přijímáni uchazeči, kteří získali střední 
vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání v elektroboru, nebo uchazeči, kteří 
získali střední vzdělání s výučním listem v elektroboru způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d 
školského zákona. 
 
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení: 

a) na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (§ 60d odst. 1 písm. a) školského zákona), a to takto: 
 hodnotí se průměr vypočtený ze známek na vysvědčeních za 2. pololetí prvního a druhého ročníku 

a za 1. pololetí třetího ročníku u uchazečů, kteří získali či získají střední vzdělání s výučním listem 
standardním způsobem vzdělávání, 

 u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c a 113d 
školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek 
závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce, 

 
bodové hodnocení průměrného prospěchu z předchozího vzdělávání: 

 1,00  100 b 
 1,01 – 1,19 90 b 
 1,20 – 1,29 80 b 
 1,30 – 1,39 70 b 
 1,40 – 1,49 60 b 
 1,50 – 1,79 50 b 
 1,80 – 2,09  40 b 
 2,10 – 2,39 30 b 
 2,40 – 2,49 20 b 
 2,50 – 2,59 10 b 
 2,60 a horší 0 b 
 

 
b) výsledku jednotné zkoušky ve formě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (dále jen „český jazyk a literatura“) a ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace (dále jen „matematika“), (§ 83 odst. 3 školského zákona), 

jednotný test z českého jazyka a literatury: 
- test bude v rozsahu 60 min, 
- bodové hodnocení – max. 50 bodů, 
- při řešení testu žáci používají pouze modrou či černou propisovací tužku; užívání slovníku a 

Pravidel českého pravopisu není povoleno,  
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jednotný test z matematiky: 
- test bude v rozsahu 70 min, 
- bodové hodnocení – max. 50 bodů, 
- při řešení testu žáci používají rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka) 

a modrou či černou propisovací tužku; užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno, 
 

termíny:      1. řádný termín 13. 4. 2023 
 2. řádný termín 14. 4. 2023 
 1. náhradní termín 10. 5. 2023 
 2. náhradní termín 11. 5. 2023 
 
 
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (§ 83 odst. 3 školského zákona),  

ředitel školy školní přijímací zkoušku nestanovuje (koná se pouze zkouška jednotná), 
 

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (§ 60d odst. 1 
písm. d) školského zákona) – účast v soutěžích, olympiádách, zájmových odborných kroužcích a 
projektech – uvedením těchto skutečností na přihlášce ke studiu bude uchazeči nalepšen průměrný 
prospěch o 0,1. 

 
Dle § 60d odst. 2 školského zákona je stanoven podíl hodnocení jednotné zkoušky následovně: 

- test z českého jazyka a literatury  30 % 
- test z matematiky  30 % 
- hodnocení prospěchu z předchozího vzdělávání 40 % 

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle váženého průměru dosažených bodů (na dvě desetinná 
místa) z jednotné zkoušky a bodového hodnocení průměrného prospěchu za druhé pololetí prvního a 
druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku. V případě rovnosti bodů je upřednostněn uchazeč 
s vyšším počtem bodů z jednotného testu z matematiky. Do tohoto oboru budou přijímáni uchazeči v 
pořadí do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. 
 
Výpočet váženého průměru: 

 BVP = 0,6 · (BCJL + BM) + 0,4 · B123 
 
BVP ... vážený průměr 
BM  ... body z jednotného testu z matematiky 
BCJL ... body z jednotného testu z českého jazyka a literatury 
B123 ... body za průměrný prospěch za druhé pololetí 1. a 2. ročníku a první pololetí 3. ročníku 
(průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na 
vysvědčení o závěrečné zkoušce)  
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Uchazeč musí doložit vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v elektrooboru nejpozději do 
31. 8. 2023.  

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost pro vzdělávání potvrzená lékařem (nařízení vlády 
č. 211/2010 Sb.). 
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Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu jednotných testů 
 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a 
uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Podrobnosti 
upravuje vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, § 13, § 13a.  
 
 
Přijímací zkouška pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí  
 
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského 
zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací 
zkoušky – znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. 
Podrobnosti upravuje informace MŠMT k přijímací zkoušce z ČJL pro cizince (přesné znění viz str. 1). 
 
 
Přijímací zkouška pro cizince s dočasnou ochranou 
 
Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke 
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost 
přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která 
je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný 
test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka není nutné podat společně s přihláškou; žádost o konání 
jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce je 
nutné připojit k přihlášce.  

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem (postačí prostá kopie) podle § 1 odst. 1 zákona o 
opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace. 
 
Výpočet váženého průměru v maturitních oborech: 

 BVP = 0,6 · (2·BM) + 0,4 · B89 
 
BVP ... vážený průměr 
BM  ... body z jednotného testu z matematiky 
B89 ... body za průměrný prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo 
body za průměrný prospěch vypočtený z průměrných prospěchů všech přihlášených uchazečů do 
daného oboru)  
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Stanovení průměrného prospěchu v učebních oborech: 
 
B89 ... body za průměrný prospěch za první a druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy (nebo 
z posledních dvou ročníků), (nebo body za průměrný prospěch vypočtený z průměrných prospěchů 
všech přihlášených uchazečů do daného oboru)  

 
 

V Havířově 23. ledna 2023 

 

 

       Ing. Vladislav Walach v. r.    
                       ředitel 
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