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Čj. PSŠLE 632/2022 

 

I I .  k o l o  p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í  p r o  r o k  

2 0 2 2 / 2 0 2 3 ( d o p l n ě n í  v o l n ý c h  m í s t )  

 

 

UČEBNÍ OBORY – denní forma studia 
 

Průmyslová střední škola Letohrad zastoupená ředitelem školy Ing. Jiřím Štěpánkem v souladu s usta-

noveními § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle pra-

videl stanovených prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění, o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání 

vyhlašuje 
 

II. kolo přijímacího řízení. 

 

Termíny druhého kola přijímacího řízení 

 
Přihláška 

Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, potvrzené příslušnou základní školou, případně s 

doloženými ověřenými kopiemi požadovaných dokladů o předchozím vzdělávání do 13. 5. 2022. 

Zájemci o tříleté učební obory musí mít na přihlášce potvrzení od lékaře o zdravotní způsobi-

losti ke studiu. 

 
Přijímací zkouška 

Z rozhodnutí ředitele školy se přijímací zkoušky na učební obory nebudou konat. Kritériem pro 

přijetí uchazečů bude prospěch ze základní školy.  
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Uveřejnění výsledků 

Předpokládané zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení na maturitní obory bude 17. května 

2022 na internetových stránkách školy a současně budou výsledky pro tříleté učební obory vyvěšeny 

v budově areálu SOU PSŠ Letohrad, Ústecká ulice čp. 36. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení 

na učební obory bude uchazečům odesláno poštou 18. května 2022. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy odešle 18. 

května 2022 rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Zápisový lístek 

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdě-

lávat se v dané střední škole potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek je 

nutno doručit řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků na internetových 

stránkách školy. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat na školu a na jeho místo 

lze přijmout jiného uchazeče. 

 

Nahlížení do spisu 

Nahlížení do spisu přijímacího řízení bude možné 16. května 2022 od 12:00 do 13:00 hodin v ředi-

telně školy, Komenského 472, číslo dveří 209. 

 

Další kola přijímacího řízení 

Podle počtu přijatých uchazečů, kteří odevzdají zápisový lístek v prvním kole přijímacího řízení, 

vyhlašuje ředitel školy případná další kola. Informace o termínu podání přihlášek, počtu volných míst, 

kritériích pro přijetí v dalších kolech budou zveřejněny na webových stránkách školy. Přijímací řízení 

v dalších kolech budou probíhat za obdobných podmínek. 

 

 

Kritéria druhého kola přijímacího řízení 

Pořadí uchazečů o přijetí se stanoví pro každý nabízený obor samostatně. Je tvořeno součtem průměrů 

známek za druhé pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třída ZŠ), kde žák plní po-

vinnou školní docházku a první pololetí posledního ročníku školy povinné školní docházky (zpra-

vidla 9. třída ZŠ). 

Nejlepší, (tj. nejnižší) výsledná hodnota může být teoreticky 2,0. 

V případě shodného počtu bodů, které uchazeč získá v přijímacím řízení, se pořadí pro jednotlivé 

obory stanoví dle pomocných kritérií v následujícím pořadí: 

• lepší prospěch z MAT v pololetí 9. třídy 

• lepší prospěch z MAT na konci 8. třídy 

• lepší prospěch z FYZ v pololetí 9. třídy 

• lepší prospěch z FYZ na konci 8. třídy 
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Počet volných míst pro školní rok 2022/2023 

 

    Obor                 Volná místa  

          

23-52-H/01 Nástrojař      6 

26-51-H/01 Elektrikář     3 

 

 

Celkem volných míst     9 

 

 

 

 

 

 

 

V Letohradě 9. května 2022  

 

 

                                                                                            …………………………………. 

 Ing. Jiří Štěpánek 

 ředitel PSŠ Letohrad 


