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

Kritéria k přijímání uchazečů do oboru vzdělání
s výučním listem pro školní rok 2018/19
zkrácené studium – denní forma
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-53-H/01 Pekař
66-51-H/01 Prodavač
29-56-H/01 Řezník-uzenář
31-57-H/01 Výrobce textilií
Rozhodnutím ředitelky školy ze dne 22. 1. 2018 nebudou přijímací zkoušky konat uchazeči
přihlášení do zkráceného studia výše uvedených oborů vzdělání s výučním listem.
Přijímací řízení do těchto oborů proběhne formou výběrového přijímacího řízení
v přijímacích komisích jmenovaných ředitelkou školy.
V případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněna stanovená kapacita oboru, budou
vyhlášena další kola přijímacího řízení s kritérii platnými pro 1. kolo do naplnění kapacity
oboru vzdělání.
Podmínky pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:
1) Ke studiu se může přihlásit žák 3. ročníku tříletého oboru vzdělání s výučním listem
nebo žák 4. ročníku čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Tito uchazeči
dokládají k přihlášce vysvědčení za všechny roky studia na střední škole včetně výpisu
nebo vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku, vše úředně ověřené.
2) Dále se může přihlásit uchazeč – absolvent tříletého oboru vzdělání s výučním listem,
který již úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, nebo uchazeč – absolvent čtyřletého
oboru vzdělání s maturitní zkouškou, který toto studium již úspěšně ukončil. Tito
uchazeči přiloží k přihlášce příslušné doklady, tj. vysvědčení za všechny ročníky a výuční
list s vysvědčením o závěrečné zkoušce nebo maturitní vysvědčení, vše úředně
ověřené.
3) Za úředně ověřené se považuje také potvrzení ze školy, která vysvědčení – výpis vydala.
4) Uchazeč splňuje podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání doložený
lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – § 60a odst. 3 školského
zákona.
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5) 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.
Přijímací řízení do zkrácené formy studia oborů vzdělání s výučním listem proběhne podle
níže uvedených kritérií:
1) Uchazečům budou přiděleny body:
•

ve výši průměrné neomluvené absence za celou dobu studia ve střední škole;

•

10 bodů bude přiděleno uchazečům, kteří byli hodnoceni třetím stupněm z chování
v průběhu studia na střední škole (za každý třetí stupeň z chování 10 bodů, body se
sčítají);

•

5 bodů bude přiděleno uchazečům za každý druhý stupeň z chování v průběhu
studia na střední škole (body se sčítají).

2) Na základě celkového počtu přidělených bodů bude sestaveno pořadí přihlášených
uchazečů vzestupně. V případě rovnosti počtu bodů bude sestaveno pořadí podle
průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku SŠ vzestupně. Uchazeči budou
přijati do stanovené kapacity příslušného oboru vzdělání v daném kole přijímacího
řízení.
Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy navrhne k přijetí počet žáků dle pořadí s ohledem
na stanovenou kapacitu příslušného oboru vzdělání.

RNDr. Jana
Marková
V Brně dne 22. ledna 2018
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