
  
 Střední průmyslová škola na Proseku 

 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 

 

 

a specifikována v Metodickém doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro 

zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

7. Uchazečům s českým nebo s cizím státním občanstvím, kteří získali vzdělání ve škole mimo 

území ČR, se při přijímacích zkouškách promíjí na jejich žádost, podle § 20 odst. 4 školského 

zákona, přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost se podává společně s přihláškou. 

Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem, ke kterému bude uchazeč pozván. Termín 

pohovoru je stanoven na 12. 4. 2021 pro uchazeče, kteří mají naši školu uvedenou v přihlášce 

na 1. místě a 13. 4. 2021 pro uchazeče, kteří mají naši školu uvedenou na 2. místě. V pohovoru 

uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Pro splnění podmínek přijímacího řízení je 

stanovena minimální hranice 30 bodů. Pohovor absolvuje před tříčlennou komisí jmenovanou 

ředitelem školy.  Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, 

které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném 

hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.  

Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče předložit 

v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Tyto doklady 

jsou nezbytnou součástí přihlášky ke vzdělávání 

(§ 1 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání). 

8. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 

hodnocení Centrem, nejdéle do 30. 4. 2021  na webových stránkách školy a u hlavního vchodu 

školy. Zveřejněním přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Od data zveřejnění 

se počítá lhůta 10 pracovních dnů, ve které je nutné odevzdat zápisový lístek. 

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě. Teprve po převzetí 

tohoto rozhodnutí je možné podat odvolání k řediteli školy. 

9. Přijetí na jiný studijní obor lze na základě písemné žádosti žáka a jeho zákonného zástupce 

v případě, že splnil kritéria na původní obor a nebyl přijat pro nedostatek volných míst. 

 

V Praze dne 13. 1.  2021                          Mgr. Jiří Bernát, v. r. 

               ředitel školy 


