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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
I. DENNÍ STUDIUM
A) Počty přijímaných studentů do oborů vzdělání:
23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání

25 studentů
25 studentů

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole
a individuálního pohovoru.
B) Obsah přijímacího řízení:
1. Individuální přijímací pohovor se zájemci o studium má za cíl zjistit studijní
předpoklady, zájem o studovaný obor, aktivitu žáka na střední škole, praktické
zkušenosti a zdravotní předpoklady.
A.
Za účast na školních olympiádách, SOČ, soutěžích ve výpočetní technice
a jazykových soutěžích apod. může uchazeč získat až 5 bodů.
B.
Za zájmovou mimoškolní činnost může uchazeč získat maximálně 2 body.
C.
Při změněné pracovní schopnosti a vývojových poruchách učení může být
uchazeč o studium zvýhodněn až 5 body.
D.
Za odbornou praxi, odborné a jazykové stáže a kurzy může získat až 3 body.
Bodová hodnota přijímacího pohovoru PP se získá podle těchto kritérií jakou součet:
PP = A + B + C + D
2. Prospěch ze střední školy uchazeče se převede v profilových předmětech CJL, MAT,
CIJ) na bodovou hodnotu S podle vzorce:
S = 15 – (CJL + MAT + CIJ)
3. Výsledná bodová hodnota V přijímacího řízení:
V = S + 0,2 * PP
C) Kritéria přijetí:
1. Podmínkou přijetí je dosažení nejméně 5 bodů.
2. Přijati jsou uchazeči v počtu daném kapacitou prvního ročníku příslušného oboru
na základě pořadí sestaveného podle bodové hodnoty V.
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II. DÁLKOVÉ STUDIUM
Počty přijímaných studentů do oborů vzdělání:
23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání

25 studentů
25 studentů

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole.
Bodová hodnota v přijímacím řízení se stanoví podle vzorce:
S = 15 – (CJL + MAT + CIJ)
Kritéria přijetí:
1. Podmínkou přijetí je dosažení nejméně 3 bodů.
2. Přijati jsou uchazeči v počtu daném kapacitou prvního ročníku příslušného oboru
na základě pořadí sestaveného podle bodové hodnoty S.

V Kopřivnici 1. ledna 2017

Mgr. Jan Pavelka v. r.
ředitel školy
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