
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, 22.4.2017 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení - obory středního vzdělání s výučním 
listem 

Přijímací zkoušky se nekonají! V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů 
vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný 
prospěch uchazečů za li. pololetí předposledního ročníku základní školy a I. pololetí posledního 
ročníku základní školy. Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše 
uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru. 

Pomocná kritéria 

V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným 
prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

Poučení 

§60a, odst. 6, 7, zákona 561/2001 Sb., školský zákon, v platném znění
(6) Odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový 
lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 
provozovateli poštovních služeb. 

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané
střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Trutnov, 22.4. 2017 
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JSTE-li PŘIJAT ke studiu a chcete na naší škole studovat, odevzdejte prosím co nejdříve 

zápisový lístek do sekretariátu ředitele školy, budova školy ve Školní ul. 101, druhé 

patro - přitom Vám sdělíme další podrobnosti ohledně nástupu do školy v září. Zápisový 

lístek můžete rovněž zaslat poštou, opět co nejdříve, nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 9. května). 

NEJSTE-li PŘIJAT ke studiu a chcete studovat na naší škole, sdělte nám prosím 

neprodleně, nejlépe telefonicky sekretářce ředitele školy paní Janě Krupkové, tel. 

499 813 071, nebo emailem na adrese krupkova@spstrutnov.cz, že i nadále máte zájem 

o studium na škole. Dále se prosím dostavte neprodleně k řediteli školy, ul. Školní 101,

druhé patro v době od 7.00 do 15.00 hodin. Společně nalezneme další postup pro přijetí

ke studiu a to podáním odvolání proti nepřijetí a následné přijetí ke studiu nebo využitím

možnosti změny oboru studia. Vaše přijetí ke studiu vyřešíme, a to buď na uvolněná

místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (na naši školu

nedoručili zápisový lístek), nebo Vám nabídnu přijetí do jiného oboru studia na naší

škole.

JSTE - li PŘIJAT {nebo NEJSTE - li PŘIJAT) ke studiu a nechcete na naší škole studovat, 

sdělte nám prosím tuto skutečnost rovněž neprodleně, nejlépe telefonicky sekretářce 

ředitele školy paní Janě Krupkové, tel. 499 813 071, nebo e-mailem na adrese 

krupkova@spstrutnov.cz. Uvolníte tak své místo pro v pořadí dalšího uchazeče z těch, 

kteří přijati nebyli, podali odvolání proti nepřijetí ke studiu a čekají, zda se uvolní místo. 

Děkuji, že tak učiníte! 

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení mě prosím kontaktujte, tel. 499813071, 
499814729 nebo rovněž můžete kontaktovat sekretářku ředitele školy paní Janu 
Krupkovou, tel. 499813071. Dotazy Vám rovněž mohu zodpovědět e-mailem 
sauer@spstrutnov.cz nebo krupkova@spstrutnov.cz. Sledujte prosím rovněž webové 
stránky školy http://www.spstrutnov.cz. 
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SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 
Elektrikář 

26-51-H/Ol

registrační číslo průměr z vysvědčení 8. a 9. tf. (l. pol.) 

214 1,66 

68 1,79 

326 l.81

89 1,85 

267 1,85 

100 1,87 

170 1,94 

286 2,00 

303 2.03 

8 2,06 

254 2,09 

122 2,11 

245 2,14 

186 2.20 

206 2.22 

108 2,25 

40 2.28 

20 2,33 

193 2,36 

111 2,37 

259 2.38 

228 2.38 

121 2.39 

218 2,40 

211 2,44 

275 2.50 

284 2,50 

292 2.54 

171 2,54 

117 2.59 

12 2,63 

158 2,63 

41 2,71 

290 2.77 

263 2.80 

238 2.81 

226 2.83 








	Elektrikář - přijatí
	Nástrojař - přijatí
	Nástrojař  nepřijatí



