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

Kritéria k přijímání uchazečů pro absolventy tříletých oborů
vzdělání s výučním listem pro školní rok 2018/19
pro 2. a další kola přijímacího řízení
64-41-L/51 Podnikání - denní nástavbové studium
Rozhodnutím ředitelky školy ze dne 9. 5. 2018 nebudou konat uchazeči přihlášení ke studiu
do nástavbového studia pro absolventy tříletých oborů vzdělání v denní formě studia
s výučním listem přijímací zkoušky.
V případě, že v 2. kole přijímacího řízení nebude naplněna stanovená kapacita oboru, mohou
být vyhlášena další kola přijímacího řízení.
Podmínky pro přijetí uchazeče ke vzdělávání:
1) Ke studiu se může přihlásit žák 3. ročníku tříletého oboru vzdělání s výučním listem
denní formy vzdělávání nebo absolvent tříletého oboru vzdělání s výučním listem
denní formy vzdělávání, který vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku. Ten přiloží
k přihlášce příslušné doklady, tj. vysvědčení za všechny tři ročníky a výuční list včetně
vysvědčení o závěrečné zkoušce.
2) 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, kterým se rozumí II. pol. 1. a
2. ročníku a I. pol. 3. ročníku tříletého oboru vzdělání s výučním listem (body za celkový
průměrný prospěch CPP v tomto období a za průměry v jednotlivých pololetích tohoto
období – v případě dosažení průměrného prospěchu do 1,5 včetně, popřípadě do 2,00
včetně).
2) Kritérium II – uchazeč musí být ve sledovaném období hodnocen z předmětů český
jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk; přidělení bodů za klasifikaci z předmětů český
jazyk, cizí jazyk a matematika za jednotlivá pololetí sledovaného období.
3) Kritérium III – přidělení bodů za známku z chování za jednotlivá pololetí sledovaného
období.
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I.

I. pol. 3. ročníku

výborný (1)

chvalitebný (2)

dobrý (3)

dostatečný (4)

nedostatečný (5)

II. pol.
1. ročníku

II. pol.
2. ročníku

I. pol.
3. ročníku

Hodnocení chování:
1 / 0 b; 2 / -5 b; 3 / -10 b

II. pol. 2. ročníku

Klasifikace z předmětů
ČJ, MAT, CJ
za jednotlivá pololetí

II. pol. 1. ročníku

Průměry
za jednotlivá pololetí:
od 1,00 do 1,50 / 10
od 1,51 do 2,00 / 5
od 2,01 a více / 0

III.

II. pol. 1. a 2.
ročníku a I. pol. 3.
ročníku

Body (CP) za
celkový průměr
ve sledovaném
období (CPP)*

II.

0–30

0–10

0–10

0–10

10

5

0

-5

-15

-10–0

-10–0

-10–0

Min. 0 bodů celkem pro splnění
kritéria; uchazeč musí být
z předmětů hodnocen

Kritérium je splněno v rozmezí
hodnot
-5–0 b celkem

30 × 1,50
CPP

•

*Body CP přiděleny dle vzorce:

•

kde CPP = celkový průměrný prospěch za sledovaná období.

•

Při průměru do 1,50 se přidělí maximální počet 30 bodů.

CP =

Na základě celkového počtu přidělených bodů bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů,
kteří splnili kritéria pro přijetí, a seznam uchazečů, kteří nesplnili kritéria (nesplnění kritéria II
a III).
V případě rovnosti počtu bodů bude sestaveno pořadí podle průměrného prospěchu ve
sledovaném období vzestupně, v pořadí celkový průměrný prospěch, průměrný prospěch II.
pololetí 1. ročníku, II. pololetí 2. ročníku, I. pololetí 3. ročníku tříletého oboru vzdělání
s výučním listem.
Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy navrhne k přijetí počet uchazečů, kteří splnili
kritéria s ohledem na stanovenou kapacitu příslušného oboru, sdělenou současně s kritérii.

RNDr. Jana
Marková
V Brně dne 10. května 2018
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