Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno

Kritéria k přijímání uchazečů do oborů vzdělání
s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019
65-42-M/02
65-42-M/01
63-41-M/01
65-41-L/01
34-56-L/01
69-41-L/01
66-41-L/01

Cestovní ruch
Hotelnictví
Ekonomika a podnikání
Gastronomie
Fotograf
Kosmetické služby
Obchodník

Rozhodnutím ředitelky školy ze dne 22. 1. 2018 podle § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení byla stanovena jednotná
kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku výše uvedených oborů vzdělání v denní formě studia.
Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
podle § 60 odst. 5 školského zákona.
V případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněna stanovená kapacita oboru, budou vyhlášena
další kola přijímacího řízení.
Podmínky pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:
1) Ukončení povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před
splněním povinné školní docházky, nejpozději ve školním roce 2017/2018 v souladu se
školským zákonem.
2) Uchazeč splňuje podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání doložený lékařským
posudkem o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – § 60 a) odst. 3 školského zákona.
3) V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém
jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování a rozsahu kurzu, vysvědčení apod.),
případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU
doloží oprávněnost pobytu na území ČR.
Kritéria přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019
1) Kritérium I – dosažený prospěch ve sledovaném období (celkový průměrný prospěch CPP,
průměry za jednotlivá pololetí – dosažení průměrného prospěchu do 1,50 včetně).
2) Kritérium II – výsledky jednotné přijímací zkoušky ve formě písemných testů z českého jazyka
a literatury a matematiky, uchazeč splnil toto kritérium, pokud získal v testech z českého jazyka
a literatury alespoň 12 bodů a z matematiky alespoň 8 bodů a zároveň v součtu minimálně 25
bodů.
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3) Kritérium III – přidělení bodů za sníženou známku z chování ve sledovaném období – mínus 5
bodů za každý druhý stupeň z chování, mínus 15 bodů za každý třetí stupeň z chování.
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kde CPP = celkový průměrný prospěch za sledovaná období.
•

Při celkovém průměrném prospěchu do 1,50 se přidělí maximální počet CP = 30
bodů.

Uchazeč může v přijímacím řízení získat maximálně 160 bodů, z toho 100 bodů za písemné testy.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle doporučení
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky.
Na základě celkového počtu přidělených bodů bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů, kteří splnili
kritéria pro přijetí, a seznam uchazečů, kteří nesplnili kritéria.
V případě rovnosti počtu bodů bude sestaveno pořadí podle průměrného prospěchu ve sledovaném
období vzestupně, v pořadí průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí
8. ročníku základní školy (případně odpovídající ročníky plnění povinné školní docházky).
V případě, že se uchazeč nedostaví k jednotné přijímací zkoušce bez důvodné omluvy zaslané písemně
předem nebo nejpozději do 3 dnů, nesplní kritéria přijetí ke studiu a nebude ke studiu přijat.
Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy navrhne k přijetí počet uchazečů, kteří splnili kritéria
s ohledem na stanovenou kapacitu příslušného oboru.

RNDr. Jana
Marková
V Brně dne 22. ledna 2018
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