Střední škola zemědělská a ekologická
a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,
Kostelec nad Orlicí

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
maturitní obory 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
2. kolo
Maximální počet přijímaných žáků je 7
Termín podávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení do 24. 5. 2019
Způsob podávání přihlášek:



poštou doporučeně na adresu školy
osobně na sekretariát školy

adresa školy:

SŠZE a SOU CHKT
Komenského 873
517 41 Kostelec nad Orlicí

Kritéria přijímacího řízení
O přijetí ke studiu rozhoduje celkový počet získaných bodů. Minimální počet bodů pro přijetí
ke vzdělávání je 60
Kritéria pro zisk bodů:
A. Prospěch na ZŠ
1) Maximální počet bodů za prospěch je 90
2) Body jsou přiděleny podle průměrného prospěchu vypočítaného z pěti profilových předmětů (český jazyk, cizí
jazyk, přírodopis, chemie a matematika) za předposlední ročník a 1. pololetí posledního ročníku. Průměr
se vypočítává za každé pololetí zvlášť a ze získaných průměrů se určí průměr celkový, který se převede na bodové
hodnocení od maxima 90 bodů v sestupné řadě podle tabulky
3) Za účast s umístěním do 3. místa včetně v okresním nebo vyšším kole olympiády z profilového předmětu budou
k bodům za prospěch připočteny 2 body za předmět, uchazeč může za toto kritérium získat maximálně 10 bodů.
4) Od bodového hodnocení za prospěch dle odstavce 2) bude za snížený stupeň klasifikace z chování odečtena
hodnota známky z chování 2 body za dvojku z chování a 3 body za trojku z chování za každé hodnocené pololetí.

B. Přijímací zkoušky
1) Uchazeči, kteří dosáhli hranice 60 bodů za průměrný prospěch podle kritérií v části A odst. 2) přijímací zkoušku
nekonají a budou přijati bez přijímací zkoušky.
2) Uchazečům, kteří nedosáhli hranice 60 bodů za průměrný prospěch podle kritérií v části A odst. 2) a konali
jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole, bude započítán lepší výsledek této zkoušky. Uchazeč tento výsledek
doloží Výpisem výsledků didaktických testů.
3) Uchazečům, kteří nedosáhli hranice 60 bodů za průměrný prospěch podle kritérií v části A odst. 2) a nekonali
jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole, budou konat školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
O termínu konání zkoušek budou uchazeči informováni.

Vyhodnocení přijímacího řízení
1) Žákům, kteří dosáhnou hranice 50 bodů podle bodu B odst. 1) a 2), bude odesláno rozhodnutí bez zbytečného
odkladu.
2) Pořadí uchazečů, kteří musí konat školní přijímací zkoušku, bude vytvořeno na základě součtu získaných bodů
za část A. a část B.
3) Při rovnosti bodů se přihlíží k dokladům o prokázání zájmu o zvolený obor (např. úspěchy v oblasti elektrotechniky,
členství v organizacích zabývajících technickými činnostmi, modelářstvím apod.)
4) Jinak rozhoduje:
1.
2.
3.
4.

Lepší průměrné hodnocení za předmět český jazyk -při rovnosti bodů platí ad. 2
Lepší průměrné hodnocení za předmět cizí jazyk - při rovnosti bodů platí ad. 3
Lepší průměrné hodnocení za předmět matematika - při rovnosti bodů platí ad. 4
Lepší průměrné hodnocení za předmět fyzika

5) Hodnocení bude ukončeno nejdéle druhý pracovní den po dni konání školních přijímacích zkoušek.

Zápisové lístky
je možné odevzdávat osobně na sekretariátu školy nejdříve v den zveřejnění informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání
nebo poslat poštou do 10 pracovních dní od doručení informace o přijetí uchazeče ke vzdělávání.

6)

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy neprodleně po vyhodnocení a zároveň
budou rozeslána rozhodnutí o přijetí a nepřijetí uchazečů poštou.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
strana 2:
 výpis hodnocení chování a prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního
ročníku ZŠ potvrzený základní školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného
zaměstnance může být nahrazeno přiložením ověřených kopií vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ,
Součásti přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:


výpis výsledků didaktických testů z prvního kola přijímacího řízení v případě, že je žák konal.



lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle § 51 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 82/2015 Sb., pokud je podle nařízení vlády
č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče
pro příslušný obor vzdělání, viz informace pod čarou,



doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,



doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní
docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo



osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí
o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného
stupně vzdělání.

K přihlášce je možné přiložit:


Doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách



Doklady o dosaženém dalším vzdělání



Potvrzení o zájmu uchazeče o zvolený obor od zájmových organizací, podniků, firem apod.

Zdravotní omezení dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
pro uchazeče o studium maturitního oboru Mechanik elektrotechnik
1) Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
2) Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky
na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67
odst. 2 věta druhá školského zákona.

15. 5. 2019

Mgr. Yvona Bůžková
ředitelka školy

