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Rozhodnutím ředitelky školy ze dne 22. 1. 2018 nebudou přijímací zkoušky konat uchazeči přihlášení
do výše uvedených tříletých 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 vzdělání, bude
vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, ve kterém budou přijímáni uchazeči podle kritérií platných pro
1. kolo přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru vzdělání. Další kola přijímacího řízení budou
vyhlašována do naplnění stanovené kapacity oborů.
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 – § 60a 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.
Přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem proběhne podle níže uvedených kritérií:
1) Přijímací řízení uchazečů proběhne na základě stanoveného celkového počtu bodů, které
budou přiděleny každému uchazeči, a je dán součtem průměrných prospěchů ve sledovaném
období. Do průměrného prospěchu ve sledovaném období bude započítáván prospěch ze
všech předmětů (1. a 2. pol. předposledního ročníku, 1. pol. posledního ročníku, ve kterých
uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku; případně z posledních dvou ročníků, ve
kterých ukončil nebo ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky).
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V případě, že byl uchazeč hodnocen na ZŠ slovně, převede ZŠ slovní hodnocení na klasifikační
stupně v souladu s platnými právními předpisy.
2) V přijímacím řízení se zohledňuje umístění v okresních a krajských kolech soutěží a olympiád
v případě, že bude umístění řádně doloženo nebo potvrzeno základní školou. V případě, že se
uchazeč umístil na některém z prvních tří míst okresní nebo krajské soutěže (olympiády)
z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, případně ostatních vyučovaných předmětů na
základní škole, kromě tělesné výchovy a hudební výchovy, budou mu odečteny 3 body.
3) Uchazečům, kteří byli hodnoceni sníženým stupněm z chování, bude připočteno za každý druhý
stupeň z chování 5 bodů, za každý třetí stupeň z chování 15 bodů. Uchazeč splnil kritérium pro
přijetí, pokud jeho celkový součet bodů přidělených za chování nepřesáhl 10 bodů.
4) Na základě celkového počtu přidělených bodů bude sestaveno pořadí přihlášených uchazečů,
kteří splnili kritéria přijetí, a pořadí uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijetí, a to vzestupně.
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). Uchazeči budou přijati do stanovené kapacity příslušného oboru v daném
kole přijímacího řízení.
Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy navrhne k přijetí počet žáků, kteří splnili kritéria dle
pořadí s ohledem na stanovenou kapacitu příslušného oboru.

RNDr. Jana
Marková
V Brně dne 22. ledna 2018
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