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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 učebního oboru

34-53-H/01
66-51-H/01

Grafický design (Reprodukční grafik)
Pracovník obchodu (Prodavač)

Počty
přijímaných
žáků
15
15

Podmínkou přijetí ke studiu učebních oborů je průměr prospěchu na ZŠ do 3,0
(počítáno z prvního pololetí posledního ročníku). Povinnou součástí přihlášky ke
vzdělávání je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Přijímací řízení u oboru Prodavač se uskuteční bez přijímacích zkoušek a u
oboru Reprodukční grafik je podmínkou přijímací pohovor. Uchazeči budou
do jednotlivých učebních oborů zařazování dle kritérií stanovených pro
přijímací řízení.
Uchazeči, kteří splňují níže uvedené kritérium, budou přijímáni na základě
dosaženého celkového počtu bodů, které získají v přijímacím řízení. Nejvyšší
dosažitelný počet bodů je:
•
•

pro obor Reprodukční grafik - 160,
pro obor Prodavač - 100.

Celkový počet bodů dán součtem:
1. Prospěch (0-100 bodů)
Počet bodů za celkový průměr prospěchu ze základní školy se stanoví
podle přiložené tabulky. 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).
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje postupně klasifikace
z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka v prvním a druhém
pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy.

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.
tel.: 556 708 760, educa@educa-sos.eu, www.educa-sos.eu, Bankovní spojení: 40504764/0600
IČ: 64087859 Společnost zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C137
66

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

2. Pro obor Reprodukční grafik se koná – přijímací pohovor (0-60 bodů).
Přijímací pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut je zaměřen na
obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč
může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná nebo jiná díla.
Přijímací pohovory provádí komise jmenovaná ředitelem školy.

Uchazeči mohou přijímací pohovor absolvovat v tyto termíny:
23. dubna 2020 – od 13.00 do 15.00 hodin
nebo
24. dubna 2020 – od 8.00 do 12.00 hodin
(Z důvodu plynulé návaznosti jednotlivých pohovorů doporučujeme se
předem telefonicky objednat na sekretariátu školy – tel. 556 708 760 na
konkrétním čase přijímacího pohovoru).
Smyslem pohovoru je:
•
•
•
•

v přátelské atmosféře s uchazečem pohovořit o jeho motivaci ke
studiu zvoleného oboru a poskytnutí informací o reálném obsahu
studia,
prakticky ověřit předpoklady ke studiu,
poskytnout informace o přijetí ke studiu,
možnost předání zápisového lístku.

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.
Cizinci, na které se vztahuje §20 odst. 4 Školského zákona, nekonají na vlastní
žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka je nutná
pro vzdělávání v daném oboru, a proto bude ověřena ústním pohovorem.
(§60b odst. 5 Školského zákona)
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení bude na webových stránkách školy
zveřejněno po 24. 4. 2020.
Novém Jičíně 30. ledna 2020
Mgr. Aleš Medek v. r.
ředitel školy
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PŘÍLOHA – TABULKA PŘEPOČTU PROSPĚCHU NA BODY
Tabulka č. 1
Celkový průměr
1,0-1,50
1,51,-2,0
2,01-2,50
2,51-2,89

Body
8. ročník
50
30
20
10

Celkem
9. ročník
50
30
20
10

100
60
40
20
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