PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
V souladu s § 59, § 60, a), b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji plán nejvyššího moţného počtu
přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a kritéria přijetí.
RVP - kód
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denní

do 1. 3. 2017








Zákonný zástupce uchazeče vyplní a odevzdá přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do
1. března 2017 řediteli školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeţe a
tělovýchovy. Zvolené školy uvede uchazeč na jednu přihlášku v pořadí podle své preference. Na
přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem.
Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření.
Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z
příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku.
Škola nevyţaduje v přihlášce ke studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Je vhodné, aby si pro přijímání ke vzdělávání uchazeč se zdravotním postiţením a zdravotním
znevýhodněním opatřil doklad, kterým se stanoví, jaké jsou při přijímání vhodné podmínky
odpovídající jeho potřebám (získaný doklad, nebo jeho ověřenou kopii, přiloţí k přihlášce). Tyto
speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení.

Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech:
1. kolo (první termín): 12. 4. 2017
1. kolo (druhý termín): 19. 4. 2017

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium:
V souladu s § 59, § 60, a), b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro přijímací řízení do 1. ročníku
oboru vzdělání 1820M/01 Informační technologie následující kritéria:
Kritéria přijímacího řízení:
Ţák musí mít ukončenou povinnou školní docházku.
Uchazeči budou přijímáni na základě přijímacího řízení, kde kritériem pro přijetí bude lepší
průměrný prospěch ve 2. pololetí VIII. ročníku nebo v 1. pololetí IX. ročníku základní školy,
výsledky v nultém ročníku a výsledky v jednotném přijímacím testu:


průměrný prospěch – max. 40 bodů
 do 1,50
40 bodů
 do 1,80
30 bodů
 do 2,00
20 bodů
 nad 2,00 10 bodů
 pokud byl ţák hodnocen v 1. pololetí IX. ročníku v kterémkoliv předmětu
nedostatečně, bude mu odečteno z celkového počtu bodů za kaţdou nedostatečnou
100 bodů




výsledky v nultém ročníku – max. 20 bodů
přijímací test – max. 100 bodů, (součet bodů z obou přijímacích testů)

1/ Hranicí úspěšnosti v přijímacím řízení, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro
přijetí je získání 40 bodů.
2/ Uchazeči, kteří dosáhli alespoň 40 bodů, splnili podmínky přijímacího řízení a budou
automaticky přijati aţ do 30. místa v přijímacím řízení.
3/ Zbývající uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů a přijati dle pořadí aţ do 30. místa
v přijímacím řízení.
Po ukončení 1. kola přijímacího řízení můţe ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu ţáků
vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Termín písemného testu:
12. dubna 2017 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako první v pořadí
19. dubna 2017 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na přihlášce jako druhou v pořadí
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 2. května 2017
Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku: 17. května 2017

Postup při přijímání žáků
1. Ţák dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné přihlášky
zašle na vybrané střední školy do 1. 3. 2017.
2. Ţák, který se hlásí odjinud neţ ze ZŠ, si můţe přihlášku stáhnout z www.msmt.cz a zápisový lístek
si vyţádá Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat
kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.
3. V březnu budou uchazečům rozeslány dopisy o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno
registrační číslo, pod kterým bude sdělen na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách
výsledek přijímacího řízení.
4. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy a
webových stránkách nejpozději do 2. 5. 2017 do 12 hodin pod registračním číslem, které bylo
přiděleno v dopise o zahájení správního řízení.
5. Zveřejněním seznamu se povaţují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se
bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
6. Od 3. 5. 2017 se budou rozhodnutí vydávat na sekretariátě školy proti podpisu plnoletého ţáka
nebo zákonného zástupce.
7. V případě, ţe je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností do 10 dnů zaslat škole zápisový lístek,
který jiţ nelze vzít zpět. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor.
9. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízené obory
vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
10. V případě dotazů volejte na tel. 603 219 193, Mgr. Michelsohn.
11. Škola nabízí pomoc při vyplnění přihlášky a související administrativě. Termín návštěvy počínaje
1. 2. 2017 si lze dojednat telefonicky na uvedených číslech nebo navštívit školu osobně během
pracovní doby.

V Orlové – Lutyni dne 31. 1. 2017

Mgr. Pavel Michelsohn
ředitel školy

