
 

Спеціальність: 
 

Електротехніка 
Механік-електротехнік 
Механік з ЧПУ 
Mеханік машин 
 

 

 

Повідомлення про початок процедури прийому з дисциплін, які завершуються іспитом з 

матури. 

Директор коледжу інженерії та електротехніки в Брно, благодійної організації, що базується в 

Брно, Трнькова 2482/113 інформує вас про те, що в нашій школі розпочався прийом абітурієнтів на 

перший курс на 2022/2023 навчальний рік. 

Як учасник процедури прийому, Ви маєте право ознайомитися з документами  і  прокоментувати 

їх, перш ніж прийняти рішення. Ознайомитися з документами  можливим буде 28 квітня 2022 року 

з 12:00 до 16:00 в кабінеті навчального відділу на першому поверсі будівлі школи. 

Результати процедури прийому будуть опубліковані 29 квітня 2022 року на веб-сайті школи 

(www.sssebrno.cz ). 

Намір вчитися в нашій школі підтверджується заявником або його законним представником 

відповідно до § 60 абз.2 і відповідно до § 60A абз.6 шкільнего статуту про сдачу реєстраційного 

документу директору школи не пізніше 10 робочих днів з дати опублікування результатів 

процедури прийому (не пізніше 13. 5. 2022). 

 

Рішення про результати процедури прийому може бути прийнято заявником або їх законними 

представниками в п'ятницю 29. 4. 2022 і в суботу 30. 4. 2022 у навчальному відділі школи з 8:00 

до 16: 00, там також Ви можете здати реєстраційний документ. 

До 13. 5. 2022  можна буде здати реєстраційний квиток в будівлі школи в будні дні з 8:00 до 16: 00 

вечора. 

На будь-які питання ми будемо раді відповісти за тел.номер 544 422 880. 

 

Критерії оцінки процедури прийому: 

1) Єдиний тест з математики українською мовою-максимальна досягнута кількість балів з тесту 

становить 50 балів; час виконання тесту становить 90 хв. 

2) Співбесіда  українською мовою для перевірки попередніх знань навчання в нашій школі-о 12: 30 у 

каб. № 124 на другому поверсі шкільної будівлі. 

3) Знання з попередньої освіти-максимальна кількість балів, отриманих з тесту, становить 90 балів. 

 

 

Формула оцінки: 

Середній бал, розрахований на основі балів з предметів: Чеська мова і література (čjl), іноземна 

мова (CJ), математика (m) і фізика (f), отриманих в обох семестрах передостаннього року і в 1-

му семестрі останнього (P); 



тобто середній показник з трьох середніх вище зазначених балів, округлених до двох знаків 

після коми (PB-кількість точок) 

PB = 100 – (P x 10) 

Абітурієнт може отримати в цілому 100 балів в ході процедури прийому. У першому турі кількість 

претендентів, які найкращим чином відповідають критеріям прийому, тобто наберуть найбільшу 

кількість балів, буде прийнято для заповнення місць на спеціальності . 

 

 

У разі рівності балів критерії визначатимуться в такому порядку: 

1. кращий результат з єдиниго тесту 

2. кращий середній бал з предметів чеська мова і література, іноземна мова, мематика, фізика з 

1-го семестру останнього року навчання 

3. кращий середній бал з предметів чеська література і математика, починаючи з  1-го семестру 

останнього року навчання 

4. Краща оціка з математики  за 1-ий семестр останнього року навчання 


