Ředitel školy stanovil podle příslušných zákonných norem jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku
oboru vzdělání 7941K/81 pro školní rok 2020/2021.
Uchazeči z pátých tříd ZŠ budou do oboru 7941K/81, studium denní osmileté pro absolventy 5. ročníku ZŠ
(max. 1 třída / 30 žáků, 1 místo z toho se ponechává pro odvolací řízení), přijímáni na základě těchto kritérií:
A)

bude spočten bodový zisk uchazeče s využitím:
 součtu známek (S) z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (při větším počtu cizích jazyků na
přihlášce prvního cizího jazyka v pořadí) z klasifikace obou pololetí 4. a z 1. pololetí 5. třídy ZŠ, který
bude přepočten na body za prospěch (P) tak, aby se nejlepší možný výsledek rovnal maximálnímu
možnému bodovému zisku v jednotné zkoušce. Nebude-li předmět ze ZŠ klasifikován a nedoplní-li
uchazeč klasifikaci ve spolupráci se ZŠ, o jeho započtení rozhodne ředitel školy. Dokumenty
odpovídající vysvědčení ze zahraničních škol musí být doplněny úředním překladem resp. nostrifikací,
při absenci hodnocení některého předmětu platí předchozí věta
 případného výskytu chování hodnoceného stupněm „uspokojivé“ nebo „neuspokojivé“
 počtu bodů dosažených v jednotné přijímací zkoušce (Z)

Do výsledného počtu bodů (V) budou body za prospěch (P) započteny s váhou 40 %, body za jednotnou
příjímací zkoušku (Z) s váhou 60 % a tento součet bude případně snížen za každý výskyt klasifikace chování
„uspokojivé“ o 20 bodů resp. „neuspokojivé“ o 40 bodů.
B)
uchazeči budou seřazeni dle výsledku (V) sestupně; při rovnosti dosažených bodů bude pořadí
uchazečů stanoveno postupně podle bodů za jednotnou přijímací zkoušku (Z), podle bodů za prospěch (P),
podle lepšího prospěchu z matematiky, z českého jazyka, z cizího jazyka, případně losováním, v uvedeném
pořadí.
Uchazeči, který se v souladu se zákonnými normami nebude účastnit testu z českého jazyka a literatury, budou
body za chybějící část jednotné přijímací zkoušky přiděleny dle tzv. redukovaného pořadí stanoveného
Cermatem v souladu s platným zněním odpovídajících zákonných norem. Jeho přijetí bude však podmíněno
rozhovorem ověřujícím znalost českého jazyka; pokud nebude tato dostačující, uchazeč nebude přijat.

Poznámka:
Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.
Výsledkové listiny, diplomy a podobné dokumenty z různých soutěží k přihlášce nepřikládejte, pro přijímací
řízení jsou irelevantní; pokud tak přesto učiníte, budou skartovány.

