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POŘADÍ ŠKOLNÍ Kolo VÝSLEDEK PŘIJETÍ
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Kritéria pro přijetí ve 2. kole :
Maximum 100 bodů za vyplnění motivačního dotazníku, z toho :
· 40 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ (kritéria níže) a až 10 bodů mohl uchazeč získat
za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních , uměleckých) nebo za
zapojení se do společensky prospěšných aktivit. Větší počet bodů získal za úspěchy v individuálních
soutěžích, vyšších než místních kolech soutěží a větší počet ocenění.
Body za

prospěch:

40 bodů - průměr 1,00
30 bodů - prospěch s vyznamenáním
20 bodů - prospěch do 1,5
10 bodů - prospěch do 2,00
Ke splnění kritérií přijímacího řízení bylo třeba ve 2. kole získat alespoň 50 bodů .
Přijímací

kritéria pro cizince : minimum získaných bodů ve 2. kole je 40.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží
zápisový lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do S pracovních dnů ode dne
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj .od 26 .6.2020. Zápisový lístek se považuje za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí
tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole .
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