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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost
2. kolo
Na základě ustanovení vyhlášky 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, dále dle ustanovení § 59 a § 60
zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění, stanovila ředitelka školy pro přijetí ke vzdělávání následující počty
přijímaných uchazečů a kritéria:
1. Přijímací zkoušky se nekonají. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří mají ukončenou
povinnou školní docházku (ZŠ), kteří splní podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o obor
vzdělávání a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl jejich průměrný prospěch z povinných předmětů
menší nebo roven 2,50. Počet přijímaných uchazečů je omezen počtem volných míst po
prvním kole přijímacího řízení.
Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí dle získaných bodů podle kritérií hodnocení na
nejvýše takovém místě, které představuje počet volných míst po 2. kole přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na školní
nástěnce 28. května 2019 v 17 hodin podle přiděleného registračního čísla, které obdržíte při
osobním podání přihlášky.
2. Kritéria hodnocení:
a) Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku základní
školy – maximálně 90 bodů.
Sledován bude průměrný prospěch P z povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí
9. ročníku základní školy a ten bude přepočítán na body podle následujícího vzorce:
B1 = - 60 x P + 150
3. Hodnocení dalších skutečností, osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
– maximálně 15 bodů.
a) účast uchazeče ve školním kole vědomostních soutěží (jazykových, přírodovědných,
společenskovědních)
1 bod za každou účast
b) účast uchazeče v městském (okresním) kole vědomostních soutěží (jazykových,
přírodovědných, společenskovědních)
3 body za každou účast
c) účast uchazeče v městském, oblastním, okresním, krajském nebo celostátním kole olympiád
v českém jazyce, cizím jazyce, matematice, fyzice, chemii, biologii, dějepisu nebo zeměpisu
5 bodů za každou účast
Účast v jednotlivých stupních soutěží a olympiád musí být doložena výsledkovou listinou
organizátorů soutěže nebo musí být uvedena v hodnocení uchazeče vydaném základní
školou.
Tyto podklady musí být doručeny škole nejpozději do 27. května 2019 do 12 hodin.

Celkový počet bodů B2 je dán součtem všech účastí v těchto soutěžích, přičemž u stejných
soutěží se hodnotí pouze účast v nejvyšším kole (úrovni).
Maximální počet bodů získaných v tomto kritériu je omezen hranicí 15 bodů.
4. O pořadí uchazeče rozhoduje vyšší počet bodů získaných součtem všech kritérií:
B = B1 + B2
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče na rozhraní přijatých a nepřijatých
uchazečů lepší průměr prospěchu v povinných a povinně volitelných předmětech ve 2. pololetí
8. ročníku ZŠ.
Přihláška, potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru a event. výstupní
hodnocení musí být doručeny škole nejpozději do 27. května 2019 do 12 hodin.

V Brně 21. května 2019
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