SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace, Rooseveltova 600,362 21 Nejdek
Č. j.: 137/2017

Kriteria stanovená ředitelem školy pro uchazeče přijímané
do maturitního oboru
v prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017,
vydána dne 31. 01. 2017
Ředitel SOŠ a SOU Nejdek rozhodl o konání přijímacího řízení pro níže uvedený obor vzdělání,
v souladu s ustanovením § 60 odst. 5. a 4. - písm. a) školského zákona č. 561/2004 Sb.
Název školy: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, příspěvková organizace.
Uchazeč shodně podává nejvýše dvě přihlášky, školy uvede ve stejném pořadí podle místa, kde
chce konat zkoušku. Uchazeč podá přihlášku řediteli školy do 1. března 2017 s originálními podpisy.
Podmínky přijetí uchazečů do maturitního oboru pro školní rok 2017 / 18:
Kód a název oboru / přijímaní žáci
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost /30

Lékařská prohlídka
Ne

Zdravotní způsobilost
Ne

V rámci přijímacího řízení budou uchazeči podrobeni centrálně zadávané jednotné přijímací
zkoušce z matematiky, českého jazyka a literatury (dále jen JPZ). Uchazeč obdrží testový sešit
s informacemi a záznamový arch, které po zkoušce odevzdá.
Bližší informace k JPZ, včetně tiskopisů přihlášek a testových zadání k procvičování, jsou uvedeny
na webové stránce: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html.
Rozsah didaktických testů probíhajících vždy v jednom dni:
 Český jazyk: 60 minut čistého času, 30 úloh – max. počet bodů 50;
 Matematika: 70 minut čistého času, 17 úloh – max. počet bodů 50;
Povolené pomůcky: Modře či černě píšící propisovací tužka (nesmí být použita gumovací propisovací tužka ani plnící pero). Rýsovací potřeby na matematiku.
Uchazečům bude zaslána pozvánka k vykonání zkoušky. Uchazeč, který se z objektivních důvodů
nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy do 3 dnů, pro přijímací zkoušku pak může využít náhradního termínu.
První řádný termín: 12. dubna od 08:00 hod. Druhý řádný termín 19. dubna 2017 od 8 00 hod.
Náhradní termín pro první kolo bude 11. a 12. května 2017 od 8 00 hod.


S ohledem na doporučení školského poradenského zařízení upravuje uchazeči podmínky
v přijímacím řízení ředitel školy, proto nezapomeňte s přihláškou doručit škole posudek
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.



Do 30. 04. 2017 bude v souladu s § 60 odst. 16 školského zákona a s ustanovením § 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb., o přijímacím řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn anonymizovaný seznam přijatých uchazečů (bude sestaven podle součtu
získaných bodů-vývěska školy, web: www.sosnejdek.cz).



Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně oznamujeme výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele
školy o nepřijetí, lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
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Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o studium podáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy.



Výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeči obdrží od ředitele školy formou výpisu výsledků
jednotné přijímací zkoušky, ten má pro uchazeče pouze informativní charakter, protože hranice
úspěšnosti jednotné přijímací zkoušky je stanovena jednotně. Sestavu s výsledky škola zakládá do
spisu přijatých uchazečů. Sestava, společně s rozhodnutím bude nepřijatým uchazečům o studium
předána. Přijímací zkouška se koná pouze v 1. kole, v dalších lze využít výsledky 1. kola
Pro výše uvedený obor vzdělání, denní formy vzdělávání, stanovuji v souladu s ustanovením §
60 d odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., kritéria hodnocení přijímacího řízení podle hodnocení :



výsledků jednotné přijímací zkoušky započteného v celkovém hodnocení dílem 60 %
výsledků předposledního a posledního ročníku vzdělávání ve vzdělávacím programu
RVP základní vzdělávání (při absolvování jiného vzdělávacího programu je podmínkou
hodnocení cizího jazyka v rozsahu uvedeného RVP) včetně dalších aktivit, např. soutěží,
doložených dokladem o pořadí :v celkovém hodnocení je to vyjádřeno koeficientem
nb a zohledněno váhou 40 %;

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky, se na žádost promíjí zkouška a test
z českého jazyka. Znalost českého jazyka žák prokáže rozhovorem u ředitele školy, na základě kterého může uchazeč získat odpovídající počet bodů. Obdobně bude postupováno u žáků zahraničních
škol při ověřování a hodnocení jejich výsledků.
Zápočet hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání:
 prospěch z posledních dvou pololetí, do výše uvedeného oboru vzdělávání, který je ukončován maturitní zkouškou, bude uchazečům, kteří měli v předchozím vzdělávání nedostatečnou z jakéhokoli předmětu (kromě předmětů výchovného zaměření) odečteno od bodového zisku za nb 4000 bodů.
 nejvyšší bodový zisk z prospěchu základního vzdělávání a z hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy je 4015 bodů;
V případě bodové shody v celkovém pořadí rozhodují pro postup uvedená rozlišovací kriteria:
 průměrný prospěch z předposledního a posledního ročníku základního vzdělávání;
 známka z posledního ročníku základního vzdělávání z cizího jazyka;
 známka z posledního ročníku základního vzdělávání z českého jazyka;
 účast v soutěžích v pořadí republikové, krajské, okresní kolo soutěže.
Stanovení hranice úspěšnosti přijímací zkoušky:




V každém testu JPZ(mat. i čj.) lze získat maximálně 50 bodů, celkem je možný bodový
zisk 100 bodů. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Uchazeč o vzdělání, který získal
v testu z matematiky měně než 8 bodů, v testu z českého jazyka a literatury méně než
13 bodů nebo v hodnocení nb 0 bodů či méně, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.
Výsledky uchazeče budou v anonymizované podobě zveřejněny na vývěsce školy a webu
www.sosnejdek.cz

Výpočet bodového ohodnocení:


100 bodů z testů JPZ zkoušky
a – získaný počet bodů z testů JPZ na přepočtených bodů
dílčí výpočet na:

(a x 60) / 100 = n a přepočtených bodů

..………………. 60%
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4015 bodů – výsledek předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností ...... 40%
b – získaný počet bodů z předchozího vzdělávání a za hodnocení dalších skutečností,
……… n b přepočtených bodů
dílčí výpočet n b:

(b x 40) / 4015 = n b přepočtených bodů

výpočet celkového výsledku:


n a + n b = počet přepočtených bodů

výpočet bodového ohodnocení základního vzdělávání:

U čtyřletého studia mají na bodové ohodnocení vliv jednak průměry z posledních dvou pololetí
(PRy – průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a PRz – průměr za 1. pololetí posledního
ročníku) a jednak známky z českého jazyka (ČJy a ČJz) a z matematiky (My a Mz) za stejná pololetí.
Nadefinujeme-li si funkci „body předmět“ takto:
Body předmět (1) = 300,
Body předmět (2) = 200,
Body předmět (3) = 0,
Body předmět (4) = -300,
Body předmět (5) = -500,
pro hodnocení prospěchu nedostatečný z jakéhokoli předmětu (kromě předmětů výchovného
zaměření) platí podmínka: n b = 0
lze pro výpočet bodů za ZŠ použít následující vzorec:
b: Body ZŠ a hodnocení dalších skutečností:
3600 – 400xPRy – 400xPRz + body předmět (ČJy) + body předmět (ČJz) + body předmět (My) +
body předmět (Mz) + body soutěže – odpočet nedostatečné
Doklady za umístění a účast na republikových, krajských a okresních kolech soutěží, ve kterých žák prezentoval své schopnosti, vědomosti a zájmy, budou doloženy v přihlášce do všech
oborů vzdělání nejpozději v den zahájení přijímacích zkoušek. Na později doložené doklady
o účasti v soutěži nebude brán zřetel. Posuzuje se vždy nejlepší umístění a nesčítají se umístění
v republikové, krajské a okresní účasti v jedné soutěži.
Bodové ohodnocení soutěží
Republikové kolo

Krajské kolo

Okresní kolo

15 bodů
14 bodů
13 bodů
11 bodů

10 bodů
9 bodů
8 bodů
6 bodů

5 bodů
4 body
3 body
1 bod

1. místo
2. místo
3. místo
Účast

V Nejdku dne 21. ledna 2017

Mgr. Josef Dvořáček v. r.
ředitel školy

