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1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
KRITÉRIA, PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY ŽÁKŮ, TERMÍNY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
kód a název oboru
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
36-45-M/01 Technická zařízení budov
39-41-L/01 Autotronik
39-41-L/02 Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (CNC
obráběcí nebo vstřikovací stroje)
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení
a přístroje (sdělovací a zabezp. technika)
36-52-H/01 Instalatér
23-55-H/01 Klempíř (pro stavební výrobu)
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
37-51-H/01 Manipulant poštovního
provozu a přepravy
23-52-H/01 Nástrojař
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
36-64-H/01 Tesař
33-56-H/01 Truhlář
36-67-H/01 Zedník

počet kritéria
žáků
Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika a Český jazyk
30
a literatura. Váha výsledků na celkové hodnocení: 60%.
30
Průměrný redukovaný prospěch v 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (Čj, Cj, M, OV, F,
30
Ch, D, Z) s přihlédnutím k známkám z chování.
30
Váha výsledků na celkové hodnocení: 40%.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (netýká se oboru
60
Provoz a ekonomika dopravy).
30
30
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24
30
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28
24
24
30
30

36-67-E/02 Stavební práce
- 2letý obor se sníženými nároky, pro žáky
vycházející z nižších ročníků ZŠ

24

64-41-L/51 Podnikání (denní forma)

30

Průměrný redukovaný prospěch v 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (Čj, Cj, M, OV, F,
Ch, Vv, Pv) s přihlédnutím k známkám z chování.
Přijímací zkoušku uchazeč nekoná.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (netýká se oboru
Manipulant poštovního provozu a přepravy).
Doporučující výsledek pohovoru s žákem, který se hlásí na SŠ z nižšího než 9.
ročníku, příp. ze speciální nebo praktické ZŠ. Tento žák doloží hodnocení
z posledních 2 ročníků ZŠ.

Průměrný prospěch z posledních 2 ročníků na ZŠ (s přihlédnutím k počtu řádně
dokončených ročníků), příp. doporučující výsledek pohovoru.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Výsledky přijímacích zkoušek z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura.
Váha výsledků na celkové hodnocení denní forma: 60%, večerní forma: 100%.
64-41-L/51 Podnikání (večerní forma)
60
Průměrný redukovaný prospěch v 1. - 3. ročníku SŠ (Čj, Cj, M, Ov a jeden
odborný profilující předmět), váha výsledků na celkové hodnocení denní forma:
40%, večerní forma: neposuzuje se.
K nástavbovému studiu se může přihlásit žák 3. r. nebo absolvent oboru vzdělání s výučním listem (s kódem H), u kterého jsou splněny
požadavky stanovené RVP pro obor 6441L/51 Podnikání. Uchazeč o večerní formu předloží výuční list a vysvědčení o ZZ (bylo-li
vydáno). Uchazeč o denní formu předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. r. a doklady o vyučení doloží do konce června.
V 1. kole přijímacího řízení je možné podávat přihlášky do 1. 3. 2018, a to pouze v tištěné podobě (ne elektronicky).
Termíny přijímacích zkoušek: 12. 4. 2018 (náhradní termín 10. 5. 2018) a 16. 4. 2018 (náhradní termín 11. 5. 2018).
Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě SŠ nebo na dva obory v rámci jedné SŠ (na obou přihláškách se uvedou obory ve
stejném pořadí), přičemž uchazeč o maturitní obory pak může konat přijímací zkoušku 2x. Do výsledku přijímacího řízení se bude
zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Náhradní termín může využít uchazeč, který se z vážných důvodů
nemohl účastnit řádného termínu a do 3 dnů se písemně omluvil.
Při rovnosti bodů bude rozhodovat hodnocení: 1) z chování, 2) z matematiky, 3) z ČJaL, 4) celkový průměr v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje uzpůsobení podmínek pro konání přijímacích zkoušek, předloží
s přihláškou také doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Uchazeč cizinec, který získal základní vzdělání mimo území ČR, předloží s přihláškou a příp. lékařským posudkem také vysvědčení ze
zahraniční školy za poslední dva ročníky, a to v originále i v úředně ověřeném překladu do českého jazyka a povolení k pobytu na
území ČR (povolení k pobytu lze doložit dodatečně - nejpozději 31.8.2018). Cizinec může požádat Krajský úřad o vydání osvědčení o
uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikace). Cizinec může
požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka - znalost českého jazyka bude v tomto případě ověřena rozhovorem.
17. 1. 2018, Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

