Kritéria pro přijímací řízení oborů vzdělání s výučním listem
pro školní rok 2020/2021
Přijímání uchazečů ke vzdělávání na SŠNO Bystřice pod Hostýnem se koná dle platné legislativy.
Kritéria jsou platná pro následující tříleté obory vzdělání:

Počet přijatých uchazečů

1. 33-56-H /01
Truhlář
zkratka TH
46 uchazečů
2. 33-56-E /01
Truhlářská a čalounická výroba
zkratka OT
7 uchazečů
3. 36-64-E/01
Tesařské práce
zkratka TP
7 uchazečů
Pokud se na obory vzdělání 33-56-E /01 a 36-64-E/01 přihlásí v součtu obou oborů méně než 6 žáků celkem, nebudou uvedené obory ve
školním roce 2020/2021 otevřeny.
Termín vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení: 22. 4. 2020.
I. Základní ustanovení:
Uchazeči o přijetí jsou v přijímacím řízení hodnoceni na základě předem stanovených bodů – max. 100 bodů.
za průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročníku
max. 50 bodů
za průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku
max. 50 bodů
Dle dosaženého průměrného prospěchu bude uchazeči přiděleno bodové hodnocení uvedené v tabulce:
Průměrný prospěch Počet bodů uchazeče
1,00 - 1,50
50
1,51 - 1,70
47
1,71 – 1,90
44
1,91 – 2.00
41
2,01 - 2,15
38
2,16 – 2,30
35
2,31 - 2,45
32
2,46 - 2,50
30
2,51 – 2,55
28
2.56 – 2.60
26
2,61 – 2,65
24
2,66 – 2,70
22
2,71 – 2,75
20
2,76 – 2,80
18
2.81 – 2,85
16
2,86 – 2,90
14
2,91 – 2,95
12
2,96 - 3,00
10
3,00 - 3,20
9
3,21 – 3,40
8
3,41 - 3,50
7
3,51 – 3,60
6
3,61 – 3,70
5
3,71 – 3,80
4
3,81 – 3,90
3
3,91 – 4,00
2
4,00 – 5,00
1
Celkové hodnocení uchazeče je dané součtem bodů za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku. Kritéria jsou platná pro první i další
kola přijímacího řízení.
II. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení:
1. Požadavkům stanoveným pro přijetí vyhoví uchazeč, který v přijímacím řízení získá minimálně 10 ze 100 možných bodů.
2. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd, ale i jednotlivých oborů. Proto při
přijímání ke vzdělávání do těchto oborů rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dané výhradně
počtem získaných bodů.
3. Pokud více uchazečů dosáhne shodného bodového hodnocení, je na dané místo v pořadí upřednostněn uchazeč (závazná
posloupnost kritérií):
a) lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku,
b) lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku
c) lepší klasifikace z ČJL a MAT v 1. pololetí 9. ročníku,
V Bystřici pod Hostýnem 23.1.2020

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy

