Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:
Podmínky přijetí ke studiu:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Žák musí mít ukončenou povinnou školní docházku.
Potvrzení od lékaře na přihlášce – zdravotní způsobilost pro výkon praxe ve zvoleném oboru bez zdravotního omezení. Vyjádření
lékaře musí splňovat kritéria stanovená v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Cizinci dokládají doklad o oprávněnosti pobytu dle § 20 odst. 3 školského zákona.
Škola má právo pozvat uchazeče k přijímacímu pohovoru k prokázání jeho vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní
způsobilosti.
Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky nebo řádného splnění povinné
školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy
se stane žákem školy.
Do oboru typu H je podmínkou přijetí získání minimálního počtu bodů: 70.
Do oboru typu E je podmínkou přijetí získání minimálního počtu bodů: 25.
Pokud bod 6 a 7 splní více uchazečů, budou přijímáni jen do počtu uvedeného ve vyhlášení přijímacího řízení.

O přijetí ke vzdělávání rozhodne sestupné pořadí stanovené na základě získání bodů (více bodů = lépe).
Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii:
•

Prospěch z předmětů v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk (za poslední hodnocené pololetí ZŠ).

Způsob hodnocení
•
•
•

Hodnotí se poslední hodnocené pololetí posledního a předposledního ročníku ZŠ.
Pokud se uchazeč hlásí odjinud než ze ZŠ, hodnotí se 2. pololetí posledního a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ, pokud jej
uchazeč nedodá, považuje se za neprospěl.
Pokud uchazeč prokáže potřebné dle bodu 4 těchto kritérií, může uchazeč získat další body.

•

Hodnocení prospěchu dle dosažených výsledků vzdělávání v posledním a předposledním ročníku ZŠ:
poslední hodnocené pololetí
Poslední hodnocené pololetí
polední ročník
posledního ročníku
předposledního ročníku
ZŠ
splnil
nesplnil
splnil
nesplnil
7.
0 bodů
0 bodů
0 bodů
-50 bodů
8.
25 bodů
0 bodů
25 bodů
0 bodů
9.
25 bodů
0 bodů
75 bodů
0 bodů

•

Z obou hodnocených pololetí za průměr menší než 4 získá uchazeč 0,02 bodu za každou setinu průměru lepší než 4.
Průměr 1,99 až 1
Průměr 2,99 až 2
Průměr 3,99 až 3
Průměr 4 až 5 / Nedodal
4,02 až 6 body
2,02 až 4 body
0,02 až 2 body
0 bodů

•

Za známku z chování hodnocených pololetí mohou získat uchazeči body: 1 … 10 bodů; 2 … 4 body; 3 … 0 bodů.
CHOV = 1
CHOV = 2
CHOV = 3
10 bodů
4 body
0 bodů

Škola nemá podmínky pro vzdělávání dívek ve strojírenských oborech – mechanik opravář motorových
vozidel, strojní mechanik, instalatér, truhlář a strojírenské práce.
Škola nezajišťuje vzdělávání dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Ve Slaném dne

10. května 2022

Ing. Jaroslava Cvrčková
ředitelka školy

