Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠT Jihlava
ve šk. r. 2014/2015:
Tříleté učební obory:
Pro přijetí ke studiu ve tříletých učebních oborech jsou rozhodující:
- ukončení ZŠ
- zájem o zvolený obor
- dobrý zdravotní stav
Čtyřleté učební obory:
Pro přijetí ke studiu do čtyřletých učebních oborů s maturitou jsou rozhodující:
- úspěšné ukončení ZŠ
- dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)
- dobrý zdravotní stav
Nástavbové studium:
Pro přijetí k dálkovému i dennímu nástavbovému studiu Provozní technika a
Provozní elektrotechnika:
- úspěšné ukončení učebního oboru (výuční list), na který nástavbové studium
navazuje
- dostatečný počet bodů při přijímacím řízení (viz dále)
Při přijímacím řízení u oborů Mechanik seřizovač a Mechanik –
elektrotechnik se sčítají body za průměr známek z 8. a 1. pol. 9. třídy
v předmětech: český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika, fyzika, pracovní činnosti
nebo ICT, a to za každý předmět zvlášť. Maximálně lze za předmět získat 20
bodů (do průměru 1,2 – 20 bodů, do průměru 1,4 – 18 bodů atd.). Ke studiu
budou přijati žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či
oboru, nejméně však musí dosáhnout 30 bodů ze 100 možných. Při rovnosti
bodů rozhoduje celkový průměr všech známek ze ZŠ za 8. a 1. pol. 9. ročníku,
dále průměrná známka z matematiky, pak z ČJ, F a jako poslední z CJ.
Předpokládaný počet přijímaných:
Mechanik seřizovač
Mechanik-elektrotechnik

30 žáků
30 žáků

U tříletých učebních oborů rozhoduje při převisu zájmu žáků nad stanoveným
počtem přijímaných studijní průměr za 8. a 1.pol. 9. ročníku, dále známky
z matematiky, fyziky a praktických činností v 8. a 9. roč.

Předpokládaný počet přijímaných do denní formy:
Obráběč kovů
24 žáků
Nástrojař
24 žáků
Strojní mechanik (Zámečník)
24 žáků
Elektrikář
30 žáků
Elektrikář – silnoproud
14 žáků
Spojový mechanik
20 žáků
Kovář
10 žáků
!!!Do uč. oborů Obráběč kovů, Elektrikář – večerní forma – 4-leté
studium – budou přijati zájemci z řad dospělých na základě výsledků
z posledního ročníku ZŠ – do naplnění kapacity tříd (minimálně 12 žáků
v každém oboru)!!! Při rovnosti výsledků rozhodují postupně známky z M,
F a praktických činností.
Při přijímacím řízení u oborů Provozní technika, Provozní elektrotechnika
– denní nástavbové studium se sčítají body za průměr známek ze všech tří let
studia na SOU, a to ve všech předmětech. Maximálně lze získat 50 bodů (do
průměru 1,1 – 50 bodů, do průměru 1,2 – 48 bodů …2,0 – 32 bodů atd.).
Zbylých 50 bodů do 100 lze získat z písemné přijímací zkoušky, která bude
obsahovat 4 části – zkoušku z ČJ, CJ, M a F (zkouška trvá maximálně 80 minut
a uchazeč může získat 12,5 bodu za každou část). Ke studiu budou přijati žáci
s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity třídy, či oboru, nejméně však
musí dosáhnout 45 bodů ze 100 možných. Při rovnosti bodů rozhoduje průměr
známek ve 3. roč., pak 2. a 1. ročníku, dále výsledek PZ z matematiky, pak z ČJ,
F a jako poslední z CJ.
Při přijímacím řízení u oborů Provozní technika, Provozní elektrotechnika
– dálkové nástavbové studium se sčítají body za průměr známek ze všech tří
let studia na SOU, a to ve všech předmětech. Maximálně lze získat 100 bodů za
ročník (do průměru 1,2 – 100 bodů, do průměru 1,4 – 95 bodů atd.). Ke studiu
budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity oboru,
nejméně však musí dosáhnout 150 bodů z 300 možných. Při rovnosti bodů
rozhoduje průměr známek ve 3. roč., pak 2. a 1. ročníku, dále průměrná známka
z M a ČJ (počítá se známka na vysvědčení z 2. pol.; u uchazečů, kteří teprve
končí 3. roč., pak známka z 1., 2. roč. a 1. pol. 3. roč.).
Předpokládaný počet přijímaných do obou forem studia:
Provozní technika
34 uchazečů (17 + 17)
Provozní elektrotechnika
34 uchazečů (17 + 17)

O přijetí žáka ke studiu na Střední škole technické Jihlava rozhodne přijímací
komise ve složení: Mgr. Josef Váca – ředitel školy, Ing. Mojrová – ZŘ, Mgr.
Eva Dubnová-Kabelková – učitelka všeobecných předmětů a výchovná
poradkyně, Mgr. Stanislav Toman – ZŘ pro OV pověřený náborem žáků, p.
Leoš Stuchlík – vedoucí učitel OV.

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole budou známy 22. 4. 2014.
Zpracovala: Ing. Helena Mojrová
Schválil: Mgr. Josef Váca, ředitel školy
Jihlava 24. 1. 2014

Zájemci o ubytování se mohou přihlásit na
DM Střední školy obchodu a služeb, K. Světlé
2, Jihlava, ( cca 200 m od autobusového
nádraží) tel.: 567 587 445, p. Kourková.
Přihlášky do 1. roč. denního studia se podávají
do 15. 3. 2014.
Přihlášky do 1. roč. večerního a dálkového
studia se podávají do 20. 3. 2014.
Střední škola technická se stane od 1. 7. 2014
součástí nového vzdělávacího subjektu –
Střední školy průmyslové, technické a
automobilní Jihlava

Pro žáky stávající i nové se
však nic nemění!
Případné dotazy na tel.: 567584307, e-mail:vaca@sstji.cz

