Přijímací řízení pro učební obory ve školním roce 2019/2020- 3. kolo – kriteria
1. Všeobecná ustanovení
Pro školní rok 2019-2020 vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení v oborech :
- 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
předpoklad 48 žáků,
- 23-55-H/02 Karosář
předpoklad 12 žáků.
V 3. kole budou přijati uchazeči do celkového uvedeného počtu žáků v oboru.
Přijímání žáků bude provedeno formou výběrového řízení s těmito podmínkami (kritérii).
a) Z klasifikace vybraných předmětů (nebo jim náplní odpovídajících ), které se učí i v tomto oboru,
za obě pololetí předposledního ročníku a první pololetí posledního ročníku základní školy, se stanoví
body a to následovně :
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Byl-li žák z některého předmětu hodnocen slovně, přičemž škola, ze které se žák hlásí, nepřevedla toto
hodnocení do známky, bude bodově hodnocen, jako by byl klasifikován dostatečnou.
b) Provede se součet všech dosažených bodů a stanoví se pořadí žáků dle celkového bodového
hodnocení.
c) Pokud nastane rovnost bodů :
1. Rozhoduje celkový průměrný prospěch ze základní školy ze všech tří pololetí, uvedených
v přihlášce;
2. Při rovnosti bodů i průměru se stanoví další body za účast a umístění na krajské a okresní
olympiádě z předmětů matematika, fyzika a český jazyk :
- okresní olympiáda
1. – 5.místo 10 – 2 body
- krajská olympiáda
1. – 5.místo 10 – 2 body
Rozhoduje vyšší počet bodů, popř. je upřednostněna olympiáda z fyziky a matematiky
3. Pokud nerozhodnou body či kritéria z bodů 1 a 2, rozhoduje lepší průměr ze známek
z matematiky, poté je-li třeba z fyziky a pokud ani to nerozhodne, tak průměr z českého jazyka a
poté z cizího jazyka.
2. Uzavření 3.kola a oznámení výsledků výběrového řízení
Druhé kolo přijímacího řízení bude uzavřeno ke dni 30. 8. 2019.
Výsledky výběrového řízení, zejména údaje o přijetí, budou zveřejněny u vstupu do budovy
školy a na našich internetových stránkách http://www.ssakyjov.cz nejpozději 2. 9. 2019.
Oznámení o nepřijetí uchazeče bude odesláno bezprostředně po rozhodnutí.
3. Odvolání
Podle zákona č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné
odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení.
V Kyjově 3. června 2019

Ing. František Mazal, v.r., ředitel školy

