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V Praze dne 16. 5. 2022                                                               číslo jednací: SPŠST 187/2022/Tm 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 

pro obor 26-45-M/01 (Telekomunikace) ŠVP: Globální síťové technologie 
 

Počet míst: 6 
 

Kritéria pro přijetí ke studiu: 

1, zdravotní způsobilost  
potvrzená razítkem lékaře (nemožnost studia při závažných onemocněních horních končetin znemožňujících 

jemnou motoriku a koordinaci pohybů, závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu - dle nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb.). 

2, zisk minimálně 20 bodů v jednotných testech z matematiky i z českého jazyka 

 

Uchazeči, kteří splnili kritéria přijetí, budou přijímáni do naplnění kapacity dle pořadí, 
které je dáno bodovým ziskem B 

B = P + Z + M + C,   kde 

 
P jsou body za předcházející vzdělávání (ZŠ)  

P = ( 2 – průměr ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 9. třídy)*10 + (4 – průměr z pololetí 8. třídy – průměr 

z konce 8. třídy)*5  - (2* počet čtyřek a pětek z M, F  + počet čtyřek a pětek z ostatních předmětů a snížených 

známek z chování na tomto vysvědčení) 

Z je součet bodů za výsledky v soutěžích v  8. a 9. třídě  

5 bodů za umístění na 1. – 10. místě v obvodním /okresním nebo vyšším kole MO, FO 

2 body za 1. – 10. místo v obvodním /okresním nebo vyšším kole dalších soutěží se vztahem k oboru 

(Pythagoriáda, matematický klokan, Pohár vědy, soutěž v programování, logická olympiáda) Součet za různé 

soutěže bude započten v maximální výši 10 bodů 

M je vyjádřením výsledku v testu z matematiky v jednotném testu přijímacích zkoušek (Cermat) 

M = body z testu z matematiky  

 

C je vyjádřením výsledku v testu z českého jazyka v jednotném testu přijímacích zkoušek (Cermat) 

C = body z testu z českého jazyka / 2  

Pokud budou uchazeči mít stejný výsledný počet bodů B, bude v pořadí výše ten s vyšším počtem bodů 

z jednotného přijímacího testu z matematiky, v případě i této shody bude výše ten s lepším průměrem na 

posledním vysvědčení, v případě trvající shody rozhodne los. 

Uchazeči, kteří nebudou na základě §20 a §60b odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školského zákona konat jednotný test 

z českého jazyka, budou konat pohovor ověřující znalost českého jazyka. Pro výpočet J jim bude započtena 

hodnota určená Cermatem (podle redukovaného pořadí v přijímací zkoušce). Uchazeč, který v pohovoru 

neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka, nemůže být ke studiu přijat. 

 

Pozn: pokud se bude hlásit uchazeč o rok starší, tak bude z osmé třídy započteno místo koncového vysvědčení 

opět pololetní, protože koncové vysvědčení ze školního roku 19/20 je vydáváno ve zvláštním režimu covidu. 

Přihlášku spolu s výpisem bodového hodnocení JPZ je možné podat do 25. 5. 2022 

Výsledky budou zveřejněny 26. 5. 2022 

Ing. Luděk Šnajdar 
ředitel školy 


