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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018
Podle odst. (1) § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji

2. kolo přijímacího řízení
pro obor vzdělání:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Přihlášky ke vzdělávání je v tomto kole možné podávat do 11. 5. 2017.
Termín přijímacího řízení stanovuji na 18. 5. 2017.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na školní rok
2017/2018
U všech uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (potvrzený na přihlášce).
 Uchazeči do průměru 1,6 na vysvědčení v pololetí 9. třídy budou přijati bez přijímacích
zkoušek.
 Uchazeči s průměrem nad 1,6 budou konat přijímací zkoušky formou všeobecného
testu v rozsahu max. 10 otázek.

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení začíná uchazeči přijatými
bez přijímacích zkoušek a je sestaveno podle průměru povinných vyučovacích předmětů
v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při stejném průměru se uchazeči rozliší postupně podle
průměrů z 2. pololetí předcházejícího ročníku a 1. pololetí předcházejícího ročníku.
Na toto pořadí navazuje pořadí uchazečů, kteří absolvovali všeobecný test.
Pořadí se stanovuje podle bodového zisku.
max. 10 bodů za průměr na vysvědčení v 9. třídě ZŠ
max. 40 bodů za všeobecný test
max. 5 bodů za další aktivity

Počet bodů přidělených uchazečům za prospěch na základní škole
(1. pololetí 9. třídy)

Průměr na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy

Body

1,61– 1,69

10

1,70 – 1,79

9

1,80 – 1,99

8

2,00 – 2,10

7

2,11 – 2,20

6

2,21 – 2,30

5

více než 2,30

0

Výsledky dosažené v přijímacím řízení budou zveřejněny na webu školy. Každý žák
bude mít přiděleno své specifické číslo (bude uvedeno na pozvánce k přijímacímu
řízení).
Svůj úmysl vzdělávat se naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
tj. do 1. 6. 2017.

Ve Skutči dne 2. 5. 2017
Ing. Dagmar Kučerová
ředitelka školy

