EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., B. Martinů 1994/4, Nový Jičín

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy tato jednotná kritéria a
způsob hodnocení jejich splnění pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok
2020/2021 pro níže uvedené obory:
Kód oboru

Název studijního oboru

18-20-M/01
18-20-M/01
65-42-M/02
63-41-M/01
63-41-M/01

Automatizace a robotika
Počítačová grafika
Cestovní ruch a animační služby
Business a právo
Management sportu a zdravý
životní styl
Podnikání (kombinované studium)

64-41-L/51

Počty přijímaných
žáků
16
14
20
15
15
20

V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška z matematiky a
českého jazyka formou písemného testu.
Termíny konání jednotných testů jsou stanoveny:
14. dubna 2020 a 15. dubna 2020
Náhradní termíny pro první kolo:
13. května 2020 a 14. května 2020
Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je průměr prospěchu na ZŠ do 2,5
(počítáno z prvního pololetí posledního ročníku) a pro kombinovanou formu
studia (obor Podnikání) pak průměr prospěchu do 2,5 (počítáno z prvního
pololetí posledního ročníku SOU – podmínkou ke studiu je výuční list).
Uchazeči, kteří splňují výše uvedené kritérium, budou přijímáni na základě
dosaženého celkového počtu bodů, které získají v přijímacím řízení. Nejvyšší
dosažitelný počet bodů je 160. Tento součet tvoří:
1. Počet bodů za celkový průměr prospěchu na ZŠ
Počet bodů za celkový průměr prospěchu ze základní školy se stanoví podle
přiložené tabulky. Nejvyšší dosažitelný počet bodů za prospěch ze základní
školy je 60 bodů. Celkový průměr prospěchu ze základní školy pro uchazeče
se vypočítává z průměrů za první
a druhé pololetí osmého ročníku a první
pololetí devátého ročníku základní školy (viz tabulka
č. 1).
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Počet bodů za celkový průměr prospěchu na SOU – pouze pro obor Podnikání
(kombinované studium)
Počet bodů za celkový průměr prospěchu z SOU se stanoví podle přiložené
tabulky. Nejvyšší dosažitelný počet bodů za prospěch z SOU je 60 bodů.
Celkový průměr prospěchu z SOU pro uchazeče se vypočítává z průměrů za
druhé pololetí druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku SOU (viz tabulka
č. 2). Součástí přihlášky pro nástavbové studium je doklad o dosaženém
vzdělání (vysvědčení za 2. a 3. ročník, výuční list)
2. Vyšší počet bodů, kterého uchazeč dosáhne u jednotné přijímací zkoušky.
Tato zkouška se podílí na celkovém hodnocení z 62,5 %. Maximální počet
bodů za výsledek u jednotné přijímací zkoušky je 100 bodů. V didaktickém
testu z matematiky může uchazeč získat maximálně 50 bodů, v didaktickém
testu z českého jazyka
a literatury může uchazeč získat maximálně 50
bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje postupně vyšší hodnota počtu
bodů za celkový průměr prospěchu ze základní školy, počet bodů v testu z
českého jazyka a literatury, počet bodů v testu z matematiky
V případě, kdy přijímací zkoušky úspěšně vykoná větší počet uchazečů, než je
předpokládaný počet pro dané přijímací řízení, budou přijati uchazeči s
nejvyšším počtem bodů.
Uchazeči, kteří splní podmínky přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu
nedostatečné kapacity oboru přijati, se budou moci odvolat prostřednictvím
svého zákonného zástupce. Odvolání lze podat k rukám ředitele střední školy do
tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni
u přijímacího řízení (v průběhu přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke
vzdělávání na střední škole písemné vyjádření školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) s
konkrétním uvedením doporučení k průběhu přijímacích zkoušek. Na pozdější
vyjádření nebude brán zřetel.
Cizím státním příslušníkům (§20 odst. 4 Školského zákona), kteří na základě žádosti
přiložené k přihlášce budou podle platných předpisů osvobozeni z písemné
přijímací zkoušky z jazyka českého, bude po úspěšně provedeném rozhovoru s
ředitelem školy přidělen počet bodů, který odpovídá průměru bodů dosažených
při přijímacích zkouškách z jazyka českého.
V Novém Jičíně 30. ledna 2020
Mgr. Aleš Medek v. r.
ředitel školy
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PŘÍLOHA – TABULKY PŘEPOČTU PROSPĚCHU NA BODY
Tabulka č. 1- uchazeči ze ZŠ
Celkový průměr
1,0 - 1,50
1,51, - 2,0
2,01 - 2,50
2,51 - 2,89

Body
8. ročník
30
20
10
5

Celkem
9. ročník (1.pol)
30
20
10
5

60
40
20
10

Tabulka č. 2 – uchazeči ze SOU
Celkový průměr

1,0 - 1,50
1,51, - 2,0
2,01 - 2,50
2,51 - 2,89

Body
2. pololetí druhého
ročníku SOU
30
20
10
5

Celkem
1. pololetí třetího
ročníku SOU
30
20
10
5

60
40
20
10
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