Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY – 2. kolo přijímacího řízení
Podmínky přijetí ke studiu:



úspěšné ukončení školní docházky doložené vysvědčením



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.



zdravotní způsobilost pro výkon praxe - potvrzení od lékaře na přihlášce (pouze u oboru vzdělání
75-41-M/01 Sociální činnost a 66-41-L/01 Obchodník)

O přijetí ke vzdělávání rozhodne pořadí stanovené na základě:


průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (5%)



průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (5%)



přijímacího motivačního pohovoru (30%)



výsledku jednotné zkoušky přijímacího řízení (60%)

Při případné rovnosti dosažených bodů budou dalšími kritérii:


prospěch v předmětech v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního
ročníku ZŠ)

37-42-M/01 Logistické a finanční služby; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání *


Počet přijímaných žáků: 30+2 místa v odvolacím řízení.

75-41-M/01 Sociální činnost; délka vzdělávání: 4 roky; denní forma vzdělávání *


Počet přijímaných žáků: 30+2 místa v odvolacím řízení.

* podmínkou pro otevření oboru je minimální naplněnost oboru 15 žáky pokud ředitel školy
nerozhodne jinak.

Způsob hodnocení


Jednotná přijímací zkouška – písemný test z předmětu Matematika a Český jazyk a literatura uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (50 bodů z Matematiky a 50 bodů z Českého jazyka), které
tvoří 60% celkového výsledku (sečtené body z obou testů vynásobíme koeficientem 0,6).



Školní přijímací zkouška – motivační pohovor – uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů (5 otázek
řízeného rozhovoru, za každou může uchazeč získat až 20 bodů), které tvoří 30% z celkového
výsledku (sečtené body vynásobíme koeficientem 0,3).



Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku –
uchazeč může dosáhnout max. 100 bodů, které tvoří 10% z celkového výsledku. Do průměru 1,2
žák dostane 100 bodů, za průměr horší než 1,2 se odečte za každou setinu od 100 bodů 0,5 bodu
až do průměru 2,5. Za průměr horší než 2,5 je 0 bodů. Každé vysvědčení se počítá zvlášť a násobí
se koeficientem 0,05 (5% za každé vysvědčení).

Kladno 21. 5. 2018

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy

