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Kritéria přijímacího řízení a organizace přijímacího řízení
– školní rok 2020/2021
A/ Maturitní obory: denní studium
-

Mechanik seřizovač
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

č. k. 23-45-L/01
č. k. 39-41-L/02

1/ Přijímací zkouška
Všichni uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a
literatury formou písemných testů, které budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
První řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky:

14. 4. 2020 v 8,30 hodin
15. 4. 2020 v 8,30 hodin

Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče 80%.
V druhém a dalším kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.
Do celkového hodnocení se dále započítávají body za průměrný prospěch dosažený v prvním
pololetí 9. ročníku základní školy.
Body za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku na ZŠ:
Prospěch do průměru
1,00 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 - 1,70
1,71 - 1,80

Body
20
18
16
14
12
10
8

Prospěch do průměru
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00
2,01 - 2.10
2,11 - 2,20
2,21 - 2,30
2,31 - 2,40
2,41 - 2,50

Body
7
6
5
4
3
2
1

Není stanovena nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro
úspěšné složení přijímací zkoušky. Celkem maximální počet bodů může být 120 bodů.
Při rovnosti dosažených bodů konečného hodnocení platí tato pomocná kritéria
v tomto pořadí.
1/ Vyšší počet bodů z písemné práce z matematiky.
2/ Lepší celkový průměrný prospěch za první pololetí 9. ročníku základní školy.
3/ Lepší známka z matematiky v prvním pololetí 9. ročníku.

V případě, že se uchazeč ke zkoušce z vážných důvodů nedostaví ( dle zákona 561/2004 Sb.
v platném znění, § 60c, odstavec 3) bude ponecháno 1 místo pro jeho případné přijetí po
vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu, pokud dosáhne lepšího bodového
hodnocení, než uchazeči konající zkoušku v řádném termínu.
Náhradní termín:

13. 5. 2020 pro první termín
14. 5. 2020 pro druhý termín

Bodování v jednotlivých částech přijímacího řízení uvádí následující tabulka:
Kritérium
Test z matematiky
Test z českého jazyka a literatury
Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
Celkem

Body
50
50
20
120

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupováno u přijímací zkoušky dle doporučení
školského poradenského zařízení (vyhláška 353/2016 Sb. § 13. odst. 1) K přihlášce je proto třeba
doporučení školského poradenského zařízení doložit.
2/ Podmínky pro přijetí uchazečů
Splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné
školní docházky (do 17. roku věku podle §36 odst. školského zákona. Dokládá se, že uchazeč splnil
povinnou školní docházku v délce 9 let a potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání
uplatněním zápisového lístku (§ 60 g odst. 7 školského zákona).

3/ Lékařské potvrzení
U maturitních oborů vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče podle § 60a
odst. 3 a § 88 odst.1školského zákona.
4/ Oznámení výsledků přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí ke studiu oznámí ředitel školy zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Výsledky
přijímacího řízení budou zveřejněny dne 28. dubna 2020 na nástěnce u vstupních dveří do hlavní
budovy školy a na webových stránkách školy www.ssrs.cz.
Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
5/ Odvolání
Podle § 60 odst. 18. a 19. zákona 564/2004 Sb. v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy
přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy.
O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní
28, Jihlava

V Moravských Budějovicích dne 21.1.2020

Ing. Jaroslav Doležal, ředitel školy

