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§1
Organizace přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 a
kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku od 1.9.2017
Uchazeč o studium odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání pro první
kolo přijímacího řízení do 1. března 2017. Povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve všech vypsaných oborech
vzdělání. V případě nedodržení bude žák přijat až po dodání lékařského potvrzení na výzvu.
Na přihlášce v osobních údajích je třeba uvádět e-mail a telefon na zákonného zástupce
uchazeče.

Přijímání žáků do oborů s maturitní zkouškou
§2 Celkové počty přijímaných žáků:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):
Název oboru vzdělání:
Obory maturitní (denní řádné
studium)
Ekonomika a podnikání
Ekonomické lyceum
Analýza potravin
Ekologie a životní prostředí
Strojírenství
Informační technologie

Kód oboru:

Počet přijímaných:

63-41-M/01
78-42-M/02
29-42-M/01
68-43-M/01
23-41-M/01
18-20-M/01

30 žáků
30 žáků
30 žáků
30 žáků
30 žáků
30 žáků

23-43-L/51
64-43-L/51

30 žáků
30 žáků

Obory nástavbové
(dálkové studium)
Podnikání
Provozní technika

§3 První kolo přijímacího řízení




Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ.
Přijímací zkoušky se započítávají podílem 60%.
Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou
z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy) . Za přijímací zkoušku může
žák získat max. 100 bodů, tj. 50 za český jazyk a 50 za matematiku.
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Prospěch na ZŠ se započítává podílem 40% ohodnocení průměrného prospěchu na
ZŠ ( 2. pololetí předposledního ročníku (průměrZS8) a 1. pololetí posledního
ročníku(průměrZS9) . Výsledek se zapisuje na 2 desetinná místa.

Bonus:




Žák může získat bonus 1 až 5 bodů za umístění v matematických, přírodovědných
a jazykových soutěžích okresní a krajské úrovně. Nutno doložit k přihlášce.
V okresní a krajské úrovni za 1. místo - 5 bodů, za 2. místo - 4 body, 3. místo - 3
body.
Ve školní úrovni za 1. místo - 2 body a za 2. a 3. místo 1 bod.

Příklad hodnocení:
Žák dosáhl z přijímací zkoušky 38 bodů a na ZŠ měl v na konci 8. ročníku průměr 2,11 a
v pololetí 9. ročníku průměr 1,98. Žák získal bonus 5 bodů za 1. místo v olympiádě
anglického jazyka na okresní úrovni.
Příklad hodnocení:
Jméno
Źák 023







Příjímací zk. 60%
38 bodů * 0,6=22,8

ZŠ průměr 40%
48,94*0,4=19,57

Bonus
5

Celkem SKORE
47,37 bodu

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí ,
matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ)
Žáci budou seřazeni v pořadí od nejlepšího po nejhoršího.
Žáci budou přijímáni až do počtu 30 žáků v oboru, dvě místa budou ponechána „na
odvolání“.
Nebudou přijímáni žáci, kteří byli hodnoceni na základní škole v hodnocených
obdobích z jakéhokoli předmětu nedostatečně. Nebudou přijímáni žáci, kteří budou
hodnoceni nedostatečně z přijímací zkoušky v prvním kole (odevzdají nevyplněný
záznamový arch, nevyhoví hodnocením testů).
Žák se o svém hodnocení dozví druhý den po získání kompletních údajů o přijímací
zkoušce z CERMATU. O tom bude zveřejněna informace na webové stránce školy
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Na webové stránce bude uveřejněn seznam žáků pod číslem jednacím a jejich
monogramem (J.P. – jméno.příjmení) s dosaženým pořadím, počtem bodů a
výsledkem (přijat-nepřijat).
Kromě toho škola zašle obyčejnou poštou vyhotovené rozhodnutí o přijetí s poučením
o odevzdání zápisového lístku.
V případě nepřijetí bude zákonný zástupce obeslán dopisem s doručenkou do
vlastních rukou.
Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v
přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají
zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve
spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech
přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření
podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek
testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se
použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d
odst. 3 školského zákona.

§4 Druhé a další kola přijímacího řízení









Žáci budou přijímáni až do maximálního počtu volných studijních míst. V případě, že
v prvním kole bylo přijato v jednom oboru vzdělání jen tolik žáků, že lze otevřít jen
15 studijních míst ve „dvouoborové třídě“, bude v dalším kole přijato jen tolik žáků,
kolik dovoluje limitní počet žáků ve třídě celkem. Proto ředitel školy může v dalším
kole snížit celkový počet přijímaných žáků v daném oboru podle §2).
Přijímací zkouška se v druhém a dalším kole nekoná, uchazeči budou přijati na
základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku)
Nebudou přijímáni žáci, kteří byli hodnoceni na základní škole v hodnocených
obdobích z jakéhokoli předmětu nedostatečně.
Nebudou přijímáni žáci, kteří byli hodnoceni nedostatečně z přijímací zkoušky
v prvním kole. To se netýká žáků, kteří se hlásí ke studiu odjinud než ze základní
školy a v prvním kole se přijímací zkoušky nezúčastnili.
Tento postup se použije i pro přijímání žáků do dálkového nástavbového studia.

Přijímání do tříletých oborů vzdělání s výučním listem
§5 Celkové počty přijímaných žáků do oborů s výučním listem
Nástrojař

23-52-H/01

40 žáků
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Strojní mechanik

23-51-H/01

30 žáků

tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené
závěrečnou učňovskou zkouškou.
§6 Kritéria pro přijetí











Splnění povinné školní docházky.
Bez přijímací zkoušky.
Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu.
Do oboru 2352H/01 Nástrojař se nepřijímají žáci, kteří byli hodnoceni na koci
předposledního ročníku a v pololetí posledního ročníku ZŠ stupněm nedostatečný. To
neplatí o přijímání do oboru Strojní mechanik.
Hodnocení průměrného prospěchu za:
o 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
o 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa).
v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky
z matematiky
Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu se stanoví stejně jako u součásti hodnocení
prospěchu ZŠ u maturitních oborů, a započte se plným rozsahem
Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře.

Hořovice, 30.ledna 2017

Ing. Vladimír Kebert, CSc v.r.
ředitel školy

