KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
DOPLNĚNÍ TŘÍDY 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

2. KOLO
1. Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 5 (může se zvýšit). Přijato bude tolik uchazečů, aby jejich
maximální počet v součtu 1. a 2. kola přijímacího řízení nepřevýšil kapacitu oboru 30 míst.
4. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se podávají do úterý 15. května 2018
Součástí přihlášky musí být Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky, který uchazeči získají na škole, kde dělali přijímací zkoušky.
5. Kritéria
a) jednotná přijímací zkouška - test z českého jazyka
max. 50b.
b) jednotná přijímací zkouška - test z matematiky
max. 50b.
c) celkový průměrný prospěch 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
max. 10b.
d) celkový průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
max. 10b.
e) průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky a 1. cizího jazyka z 2. pololetí 8. třídy
max. 10b.
f) průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky a 1. cizího jazyka z 1. pololetí 9. třídy
max. 10b.
umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z ČJ, CJ a M
max. 13,5b.
Podmínkou přijetí bude zisk minimálně 25 bodů z ČJ a 10 bodů z M v rámci jednotné přijímací zkoušky.
6. 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 dne 17. května 2018. Zároveň bude moci uchazeč nebo zákonný zástupce
odevzdat zápisový lístek.
Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno, nebo bude předáno uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého
uchazeče v termínu stanoveném zákonem.

V Liberci dne 7. května 2018

Jaroslav Počer
ředitel školy

