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Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. (vyhláška o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.
ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2018/2019 takto:
obor vzdělání – Mechanik opravář motorových vozidel – 23-68-H/01,
obor vzdělání – Opravář zemědělských strojů – 41-55-H/01,
obor vzdělání – Zahradník – 41-52-H/01

Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek. Překročí-li počet uchazečů předpokládané naplnění
tříd, bude dána přednost uchazečům s lepším studijním průměrem za 1. pololetí posledního
klasifikačního období na základní škole. Přednostně budou přijímáni uchazeči, kteří v tomto školním
roce plní povinnou školní docházku v devátém ročníku základní školy. Nezbytnou podmínkou přijetí
je zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání a splněná povinná školní docházka nebo úspěšné
ukončení
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Obor vzdělání – Provozní technika – 23-43-L/51
Podmínkou pro přijetí uchazeče je úspěšné ukončení SOU – získání výučního listu v příslušném
oboru.
Přijetí uchazečů se uskuteční dle kritérií ad1) a ad2)
1) Průměrný prospěch ve 3. ročníku SOU bude ohodnocen body podle následující stupnice
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2) Jednotná přijímací zkouška


centrálně zadávané přijímací testy z českého jazyka a matematiky (maximum 50 bodů z
každého testu – body se společně sčítají)

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu
bodů za jednotlivá kritéria do naplnění kapacity 1. ročníku. Kritérium ad 1) má váhu 40%,
kritérium ad2) má váhu 60%. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně
zadávaných testů.
Je-li k přihlášce připojeno platné doporučení pedagogicko-psychologické poradny, přihlíží se k
tomuto vyjádření při přijímací zkoušce Těmto uchazečům může být prodloužena doba na
vypracování testu všeobecných znalostí o 10 minut, pokud si o to předem písemně požádají.
V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce
(osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost
komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území
ČR. Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky probíhá dle § 14 vyhl. č. 353/2016 Sb.

V Novém Strašecí dne 3. 1. 2018

Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel školy

