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4. kolo
Přijímací řízení
pro školní rok
2019 - 2020

Přijímání žáků a dalších uchazečů k dennímu studiu
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v
platném znění a Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví
konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2019/2020, č.j. MŠMT22351/2017-1.
Kritéria pro přijímání žáků do denní formy oboru středního vzdělávání s maturitní
zkouškou
Strojírenství
23-41-M/01
Přihlašování k dennímu studiu
Čtvrté kolo přijímacího řízení se uskuteční v pondělí 1. července 2019 pro všechny obory
středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Uchazeč nebo za nezletilého uchazeče zákonný zástupce podává přihlášku ke vzdělávání ve
střední škole (§ 60a školského zákona) na předepsaném tiskopisu (dále jen přihláška) ředitelce
střední školy do středy 21. srpna 2019.
Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis) a
lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě oborů
vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb. a č. 197/2015
Sb. (lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti je vyžadováno u oboru Hotelnictví).
Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Součástí přihlášky jsou dále
doklady s ohledem na kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelkou školy, např. doklady o
umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého jazyka, cizího jazyka
a matematiky.
Pořadí uchazečů bude stanoveno v jednotlivých oborech dle uvedených kritérií do naplnění
kapacity oboru. V případě rovnosti celkového součtu bodů má přednost uchazeč s vyšším
počtem bodů dle kritéria b), poté c).
Rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení na webových
stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole. Zároveň bude moci uchazeč nebo
zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek a převezme Rozhodnutí o přijetí.

Od čtvrtka 22. srpna 2019 budou „Rozhodnutí o nepřijetí“ připravena k osobnímu
převzetí zákonným zástupcem – po prokázání totožnosti OP.
V době od 10.00 – 14.00 hod. v sekretariátu školy:
Strojírenství
Alešova ulice 1723
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
Další kola přijímacího řízení budou ředitelkou školy vyhlašována k naplnění plánovaných
stavů žáků v jednotlivých oborech. Přihláška se i v tomto případě podává přímo ředitelce
školy.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru:
Strojírenství 23-41-M/01

maximálně 30

Kritéria přijímacího řízení pro střední vzdělávání s maturitní zkouškou:
a)
celkový průměrný prospěch 2. pol. 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty) .
max. 10b.
b)
celkový průměrný prospěch 1. pol. 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
max. 10b.
c)
umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého jazyka,
cizího jazyka a matematiky
max. 10b.

Tabulka bodů podle průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, 2. pololetí 8. ročníku
ZŠ, víceletého gymnázia

Průměrný prospěch ze
základní školy
1,00 - 1,20

Body - stupnice pro
přijímací řízení
10

1,21 - 1,40

9

1,41 - 1,60

8

1,61 - 1,80

7

1,81 – 2,00

6

2,01 – 2,20

5

2,21 – 2,40

4

2,41 – 2,60

3

2,61 – 2,80

2

2,81 – 3,00

1

od 3,01

0

Body za umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého jazyka,
cizího jazyka a matematiky
1. místo

2. místo

3. místo

Okresní kolo - počet bodů

3,0

2,0

1,0

Krajské kolo - počet bodů

4,0

3,0

2,0

Celostátní kolo - počet bodů

5,0

4,0

3,0

Kritéria pro přijetí uchazečů do denní formy oboru vzdělávání s výučním
listem

Střední vzdělání s výučním listem: přijímací zkoušky se nekonají
Čtvrté kolo přijímacího řízení se uskuteční v pondělí 1. července 2019 pro všechny obory
středního vzdělání s výučním listem. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého
uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis) a lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání dle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání 211/2010 Sb. a č. 197/2015 Sb. (lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti
je vyžadováno u všech nabízených učebních oborů).
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru:
23-52-H/01 Nástrojař
23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)
23-56-H/01 Obráběč kovů
65-51-H/01 Kuchař-číšník (kuchař, číšník/servírka, kuchař-číšník)

maximálně 30
maximálně 15
maximálně 15
maximálně 30

Kritéria přijímacího řízení pro střední vzdělávání s výučním listem:
průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
max.40 bodů
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku základní školy
max.40 bodů
hodnocení chování za 1. pololetí 9. ročníku základní školy
max.10 bodů
hodnocení chování za 2. pololetí 8. ročníku základní školy
max.10 bodů
___________________________________________________________________________
Celkem

max. 100 bodů

V případě rovnosti celkového součtu bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů dle
pomocných kritérií:
1. počtu bodů za průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
2. počtu bodů za průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ

Tabulka bodů podle průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku a 2. pololetí
8. ročníku ZŠ
Průměrný
prospěch ze
základní školy
1,00 - 1,09

Body pro přijímací
řízení

Body pro
přijímací řízení

40

Průměrný
prospěch na
základní škole
3,00 - 3,09

1,10 - 1,19

39

3,10 - 3,19

19

1,20 - 1,29

38

3,20 - 3,29

18

1,30 - 1,39

37

3,30 - 3,39

17

1,40 - 1,49

36

3,40 - 3,49

16

1,50 - 1,59

35

3,50 - 3,59

15

1,60 - 1,69

34

3,60 - 3,69

14

1,70 - 1,79

33

3,70 - 3,79

13

1,80 - 1,89

32

3,80 - 3,89

12

1,90 - 1,99

31

3,90 - 3,99

11

2,00 - 2,09

30

4,00 - 4,09

10

2,10 - 2,19

29

4,10 - 4,19

9

2,20 - 2,29

28

4,20 - 4,29

8

2,30 - 2,39

27

4,30 - 4,39

7

2,40 - 2,49

26

4,40 - 4,49

6

2,50 - 2,59

25

4,50 - 4,59

5

2,60 - 2,69

24

4,60 - 4,69

4

2,70 - 2,79

23

4,70 - 4,79

3

2,80 - 2,89

22

4,80 - 4,89

2

2,90 - 2,99

21

4,90 - 4,99

1

20

Hodnocení chování
Stupnice hodnocení chování

Počet bodů

velmi dobré

10

uspokojivé

3

neuspokojivé

0

V Turnově dne 1. července 2019

Ing. Eva Antošová
ředitelka školy

