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Čj. PSŠLE 704/2022 

 

P ř i j í m a c í  ř í z e n í  p r o  r o k  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

 

 

Večerní nástavbové studium 
 

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 II. kola přijímacího řízení 

 
Přihláška 

Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři, potvrzené příslušnou střední školou, případně s do-

loženými ověřenými kopiemi požadovaných dokladů o předchozím vzdělávání do 16. 6. 2022. Po-

tvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu není na přihlášce pro zájemce o maturitní obory vyžado-

váno. 

 
Přijímací zkouška 

Jednotná přijímací zkouška se v rámci druhého kola přijímacího řízení nekoná. Kritériem pro přijetí 

uchazečů bude prospěch ze střední školy. 

 
Uveřejnění výsledků 

Předpokládané zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na maturitní obory bude 17. června 

2022 na internetových stránkách školy a současně budou výsledky pro čtyřleté maturitní obory 
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vyvěšeny v budově školy v Komenského ulici č. 472. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení na 

obor Provozní technika a Provozní elektrotechnika bude uchazečům odesláno poštou 17. června 2022. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel školy odešle 17. 

června 2022 rozhodnutí o nepřijetí. 

 

 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek uchazeči do večerní formy vzdělávání nástavbového studia NEPŘEDKLÁDAJÍ. 

 

Nahlížení do spisu 

Do spisu přijímacího řízení bude možné nahlédnout 17. června 2022 od 13:00 do 13:30 hodin v kan-

celáři zástupce ředitele Ing. Martina Priknera, číslo dveří 222. 

 

 

 

 

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 s tím rozdílem, že jednotné přijímací 

zkoušky konány nebudou. 
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Kritéria druhého kola přijímacího řízení 

 

Uchazeč o nástavbové studium na PSŠ Letohrad doloží: 

- výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo vydáno) v příslušném učebním 

oboru  

- vysvědčení z 3. ročníku učebního oboru, u žáků studujících nyní 3. roč. je nutno doložit 

ověřený výpis vysvědčení z 1. pol. tohoto ročníku. 

 

Přijímací řízení bude probíhat na základě: 

Prospěchu za první pololetí 3. ročníku učebního oboru SŠ. 

 

Výsledné pořadí přijímaných uchazečů bude staveno dosaženým součtem bodů: 

za prospěch ze SŠ (max. 50 bodů). 

 

Uchazeč může získat maximálně 50 bodů. 

 

 

Ad 1./ Bodové hodnocení podle průměru na vysvědčení ze SŠ 

Průměr = průměrný prospěch v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru. 

 

Průměr Body 

≤1,9 50 

2,0 48 

2,1 46 

2,2 44 

2,3 42 

2,4 40 

2,5 36 

2,6 32 

2,7 22 

2,8 12 

každé další zhor-
šení o 0,1 

-10 

 

 

 

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 3. ročníku učebního oboru 

• lepší prospěch z FYZ v pololetí 3. ročníku učebního oboru 

• lepší prospěch z CJL v pololetí 3. ročníku učebního oboru 
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Počet přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023 

 

    Obor                          volná místa 

            

23-43-L/51 Provozní technika      5 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika     5 

Celkem         10 

 

 

 

 

 

 

 

V Letohradě 3. června 2022  

 

 

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

 Ing. Jiří Štěpánek 

 ředitel PSŠ Letohrad 


