
- 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 16. 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 mě, tel.: 606530492, nebo emailem na
adrese krupkova@spstr Jtnov cz, sauer@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 �rupkova@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 můžete kontaktovat, tel. 
606530492, nebo v pracovních dnech 499813071, nebo rovněž můžete 
kontaktovat sekretářku ředitele školy paní Janu Krupkovou, tel. 499813071. 
Dotazy Vám rovněž mohu zodpovědět e-mailem saue @ pstrutno,.cz nebo 
krupkova@spstrutno\/.cz. Sledujte prosím rovněž webové stránky školy 
http://www.spstrutnov.cz. 

('Ing. Vladislav Sauer, ředitel . k, 



Informace pro uchazeče (jejich rodiče, zákonné zástupce), 

kteří NEBYLI přijati v prvním kole přijímacího řízení 

Vážení, 

dostavte se prosím neprodleně do sekretariátu ředitele školy ve Školní ulici 

101, druhé patro. Společně se poradíme o dalším postupu pro přijetí ke studiu 

- máte možnost podat odvolání proti nepřijetí ke studiu, případně podat

přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení, popřípadě zvolit jiný obor studia.

1. odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - u některých uchazečů

lze, že odvolání vyhovím a uchazeč bude ke studiu přijat. A to na

uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou

školu (neodevzdali naší škole zápisový lístek). Odvolání proti rozhodnutí o

nepřijetí ke studiu je nutné podat nejpozději do 3 pracovních dnů po

obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Stanovisko k němu Vám sdělím při

osobní návštěvě. Písemně mohu odvolání vyřídit nejdříve po termínu pro

přijetí zápisových lístků, tj. po 16. S. 2017. Zápisový lístek, který jste

mezitím odevzdali pro 11 jistotu" jiné škole (pokud jste tak učinili), si poté

na této škole vyzvednete zpět a odevzdáte jej naší škole. Vzor tiskopisu

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Vám mohu poskytnout při osobní

návštěvě.

2. přijetí ke studiu v dalším kole přijímacího řízení - máte možnost podat

přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení a zápisový lístek pro přijetí

uplatnit až v dalším kole. Bližší podrobnosti Vám sdělím při osobní

návštěvě.

V případě jakýchkoliv dotazů se se mnou spojte tel.: 606530492, v pracovních 

dnech 499813071, nebo email,em na sauer@spstrutnov.cz 

Ing. Vladislav Sauer, ředitel (
Ůi,
t..,,; 







registračnl číslo 
46 
58 

123 
180 

256 

241 

223 

82 

194 
150 
133 
59 

148 
26 
149 
127 
179 
138 
294 

65 
62 

224 
299 

163 
144 

293 
84 

197 
227 

50 

Stfednl průmyslová škola. Trutnov, Školní I O I 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018 

28.4.2017 
v , " o 

SEZNAM PRIJATYCH UCHAZECU 

Strojírenství 
23-41-MOI

8. a 9. tf., bodl JPZČJ JPZMA soutěže 
49,50 41 37 o 

51,30 37 38 o 

42,90 39 38 o 

59,10 25 32 o 

42,90 39 34 o 

51,90 33 30 o 

45,30 32 37 o 

48,90 35 29 o 

38,40 30 40 o 

51,60 24 27 o 

40,50 25 33 o 

44,40 30 23 o 

35,10 34 28 o 

39,30 28 26 o 

33,90 30 29 o 

41,10 28 19 4 

30,90 28 33 o 
41,70 24 26 o 

36,00 27 28 o 

31,20 36 16 o 

31,80 25 25 o 

31,80 23 26 o 

41,10 19 18 o 

36,90 34 6 o 

21,60 32 23 o 

29,70 25 19 o 

34,80 23 15 o 

42,30 20 IO o 

18,60 20 33 o 

28.80 23 16 o 

Jf.'?. M1r 

bodl celkem 
127,50 
126,30 
119,90 
116,10 

115,90 

114,90 

114,30 

112,90 

108,40 
102,60 

98,50 
97,40 

97,10 
93,30 
92,90 
92,10 

91.90 
91.70 
91,00 

83,20 

81,80 

80,80 
78,10 

76,90 
76,60 

73,70 

72.80 

72,30 

71,60 

67.80 
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Střední průmyslová škola. Trurnov, Školní I O I 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018 

28.4.2017 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 
lnfonnační technologie (elektronické počítačové systémy) 

18-20-M 01

registrační číslo 8. a 9. tř., body JPZ ČJ JPZ MA soutěže body celkem 

63 60,00 38 38 O 136,00 

169 53,10 38 42 O 133,10 

185 53,70 42 32 O 127,70 

143 ... -- 50,40 39 38 O 127,40 

189 40,80 45 40 O 125.80 

187 48,60 33 

4 52,80 40 

181 51,90 38 

6 52,80 33 

24 41,10 34 

85 42,00 31 

113 44,40 24 

268 27,90 40 

174 47,70 32 

154 44,40 31 

188 50,70 27 

33 41,10 32 

44 4 I,40 36 

199 45.30 31 

165 46,50 28 

177 39,30 29 

29 43,80 39 

247 37.50 30 

2 40,50 27 

337 39,90 34 

146 30,90 27 

14 38,40 33 

77 42,90 22 

328 33,00 33 

48 49,80 22 

44 

31 

33 

33 

43 

41 

45 

43 

31 

35 

31 

34 

29 

30 

29 

36 

21 

35 

35 

28 

43 

29 

35 

28 

21 

o 125,60 

o 123,80 

o 122,90 

o 118,80 

o 118,10 

o 114,00 

o 113,40 

o 110,2() 

o 110,70 

o 110,40 

o 108,70 

o 107.10 

o I 06.40 

o 106,30 

2 105.50 

o 104,30 

o 103,80 

o I 02.50 

o 102,50 

o 101,90 

o 100,90 

o 100,40 

o 99,90 

o 94,QO 

o 92,80 
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registrační čislo 
86 

69 

281 

302 

231 

230 

235 

97 

309 

308 

17 

18 

232 

173 

105 

234 
311 

310 

229 

15 

16 

315 

236 

334 

233 

335 

287 

19 

295 

317 

Střední průmyslová škola. Trutnov, Školnl I O I 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018 

28.4.2017 
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SEZNAM PRIJATYCH UCHAZECU 

Podnikání 
64-41-L.51

8. a 9. tř., bodt JPZ ČJ JPZMA

56.40 21 25 

29,10 34 26 

28,50 28 29 

18,00 28 32 

20,70 27 32 

23,40 23 33 

19,50 29 22 

45,00 19 6 

20,70 28 21 

32,40 23 11 

24.90 20 19 

18,90 21 24 

29,70 18 IO 

37,50 16 4 

23.40 17 16 

18,30 26 12 
8,70 28 16 

18.90 22 IO 

4,80 26 20 

16,80 18 16 

19,20 23 5 

7,50 28 8 

12,90 17 13 

3,90 20 19 

19,50 LO 13 

2,40 20 19 

11,70 13 16 

12,00 21 6 
I l,70 18 9 

1.50 20 17 

�k� 

soutěže bodt celkem 
o 102.40 

o 89,10 

o 85,50 
2 80,00 

o 79,70 

o 79,40 

o 70,50 

o 70,00 

o 69,70 

o 66,40 

o 63,90 
o 63,90 

o 57,70 

o 57,50 

o 56,40 

o 56,30 
o 52,70 
o 50,90 

o 50,80 

o 50.80 

o 47,20 

o 43,50 

o 42,90 

o 42,90 

o 42,50 

o 41,40 

o 40,70 

o 39,00 
o 38,70 

o 38,50 
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Střední průmyslová škola. Trutnov, Školní I O I 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018 
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SEZNAM NEPRIJATYCH UCIIAZECU 

Podnikání 
64-41-L.51

registrační číslo 8. a 9. tř., body JPZ ČJ JPZ MA soutěže body celkem 
307 1.20 21 16 O 38,20 
319 1.20 28 7 
314 0,00 21 14 

9,60 23 o 
316 0.00 21 8 
312 6,60 17 5 

318 9.30 li 8 
237 0,00 16 IO 

o 36,20

o 35.00
o 32,60
o 29,00
o 28,60
o 28,30
o 26,00
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Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017 /2018, 28. 4. 2017 

Hodnocení přijímacího řízení - obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

1. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných testů (hodnocené Cermatem) - max. 100
bodů

o hodnocení testu z českého jazyka a literatury- max. 50 bodů
o hodnocení testu z matematiky - max. 50 bodů

2. prospěchu na ZŠ - max. 60 bodů
Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku základní školy
a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů
se přepočítává na body dle Přepočítací tabulky prospěcJJu na body.

3. úspěchů v olympiádách a soutěžích - max. 5 bodů
Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na ZŠ (kromě tělesné, hudební a 
výtvarné výchovy), hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky 
na ZŠ. 

o 1. až 3. místo v okresním kole - 2 body
o 1. až 3. místo v krajském kole - 4 body
o 1. až 3. místo v celostátním kole - 5 bodů
Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže.

Výsledné hodnocení uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle 
součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných 
uchazečů v oboru. 

Pomocná kritéria 
V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším bodovým 
hodnocením přijímací zkoušky. Při shodě tohoto kritéria bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, 
stanoveným z průměrného prospěchu uchazeče za 2. pololetí předposledního ročníku základní školy 
a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. 

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 uchaZE;Č chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání.

Trutnov, 28. 4. 2017 � �. 
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Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017 /2018, 28.4.2017 

Hodnocení přijímacího řízení - nástavbové studium 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle· 

1. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných testů (hodnocené Cermatem) - max. 100
bodů

o hodnocení testu z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů
o hodnocení testu z matematiky - max. 50 bodů

2. prospěchu v předchozím vzdělávání - max. 60 bodů
Budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku studia
tříletého učebního oboru. Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítává na 
body dle Přepočítací tabulky prospěchu na body.

3. Úspěchů ve vědomostních a odborných soutěžích a olympiádách - max. 5 bodů
Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky v předchozím 
vzdělávání. 

o 1. až 3. místo v okresním kole -2 body
o 1. až 3. místo v krajském kole -4 body
o 1. až 3. místo v celostátním kole - 5 bodů
Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže.

Výsledné hodnocení uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle 
součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných 
uchazečů v oboru. 

Pomocná kritéria 
V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude přijat uchazeč s lepším bodovým 
hodnocením přijímací zkoušky. Při shodě tohoto kritéria bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem 
za 1. pololetí posledního ročníku studia v předchozím vzdělávání. 

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,28.4. 2017 
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