Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
1. kolo
Přehled nabízených oborů studia:
1. Nástavbové studijní obory (pro žáky s ukončeným učebním oborem)
Kód
Název
Forma studia
Počet přijímaných žáků
64-41-L/51 podnikání
denní
30
64-41-L/51 podnikání
dálková
30
2. Tříleté učební obory
Kód
Název
Forma studia
41-55-H/01 opravář zemědělských strojů denní
53-41-H/01 ošetřovatel - ošetřovatelka
denní
mechanik opravář motorových
23-68-H/01
denní
vozidel

Délka studia
2 roky
3 roky

Počet přijímaných žáků
30
30

Délka studia
3roky
3roky

30

3 roky

Přihlášky ke studiu je třeba podat nejpozději do 1.3.2017
Uchazeči o přijetí do oborů vyznačí do přihlášky ke studiu zvolený termín přijímacího řízení .
Upozornění na změny v přijímacím řízení:
Novela školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání upravuje s účinností od 1.9.2016 záležitosti týkající se rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) uchazeče o
vzdělávání takto:
1. Do dvou pracovních dnů následujících po druhém, respektive posledním termínu přijímací zkoušky (v
případě oborů s maturitní zkouškou do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem), určí
ředitel školy pořadí jednotlivých uchazečů. Na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých i
nepřijatých uchazečů.
2. Rozhodnutí o přijetí uchazečů se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním
číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam
musí být opatřen datem zveřejnění a musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Musí obsahovat poučení o
právních následcích neodevzdání zápisového lístku a ostatní informace týkající se zápisového lístku. I v tomto
případě musí být vyhotoveno písemné rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu, které se založí do spisu. Toto
rozhodnutí bude zasláno poštou jako obyčejná zásilka.
3. Rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou s doručením do vlastních rukou příslušného uchazeče. Úložní doba je
5 pracovních dnů, po této době se i nedoručené rozhodnutí považuje za doručené. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení odvolání k řediteli Střední školy a Základní školy Tišnov,
nám. Míru 22,666 25 Tišnov. Ředitel vyhoví odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl
přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků
úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.
Termín přijímacího řízení pro přijetí do učebních oborů: 22.4.2017, 24.4.2017

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
1. Do nástavbového studijního oboru 64-41-L/51 podnikání denní i dálková forma studia
Uchazeči o přijetí ke studiu budou přijímáni na podkladě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání a na
podkladě výsledků jednotné přijímací zkoušky v souladu se školským zákonem (§ 59 a následující zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
novelizací a s vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších novelizací)
Kritéria pro přijetí ke studiu:
•
•
•
•

Zdravotní způsobilost potvrzená registrujícím lékařem
Počet bodů získaných součtem bodového hodnocení průměrného prospěchu v prvním pololetí
3. ročníku a ve druhém pololetí 2. ročníku učebního oboru a počtem bodů získaných na základě výsledků
jednotné přijímací zkoušky
O přijetí rozhoduje vyšší počet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů získaných součtem bodů za hodnocení průměrného prospěchu v prvním pololetí
3. ročníku a druhém pololetí 2. ročníku učebního oboru a počtem bodů získaných na základě výsledků
jednotné přijímací zkoušky rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů získaných za průměrný prospěch ve
druhém pololetí 1. ročníku.
Bodové hodnocení průměrného prospěchu:
Průměrný prospěch
1,0 včetně
do 1,1 včetně
do 1,2 včetně
do 1,3 včetně
do 1,4 včetně
do 1,5 včetně
do 1,6 včetně
do 1,7 včetně
do 1,8 včetně
do 1,9 včetně
do 2,0 včetně
do 2,1 včetně
do 2,2 včetně
do 2,3 včetně
do 2,4 včetně
do 2,5 včetně
do 2,6 včetně
do 2,7 včetně
do 2,8 včetně
do 2,9 včetně
do 3,0 včetně
do 3,1 včetně
do 3,2 včetně
do 3,3 včetně
do 3,4 včetně
více než 3,4

Počet získaných bodů
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky:
Uchazeči o přijetí do nástavbového studijního oboru 64-41-L/51 podnikání denní i dálková forma studia
vykonají přijímací zkoušku dle jednotného zadání v těchto termínech:
1. kolo přijímacího řízení
12.4.2017
19.4.2017
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy podmínky dle doporučení školského
poradenského zařízení přiloženého k přihlášce.
2. kolo přijímacího řízení
Druhé, popřípadě další kola přijímacího řízení, vyhlásí ředitel školy podle potřeby

3. Do tříletých učebních oborů 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů, 53-41 -H/01 ošetřovatel –
ošetřovatelka (včetně zkráceného studia) a 23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel
Uchazeči o přijetí ke studiu budou přijímáni na podkladě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání v
souladu se školským zákonem (§ 59 a následující zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novelizací a s vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění
pozdějších novelizací)
Kritéria přijetí do učebních oborů
•
•

•
•

Zdravotní způsobilost potvrzená registrujícím lékařem
Počet bodů získaných součtem bodů za průměrný prospěch v prvním pololetí posledního ročníku a ve
druhém pololetí předposledního ročníku ZŠ (v případě zkráceného studia bude rozhodující průměrný
prospěch ve druhém pololetí a v prvním pololetí závěrečného ročníku předchozího studia)
O přijetí rozhoduje vyšší počet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů získaných součtem bodů za průměrný prospěch v prvním pololetí posledního
ročníku a ve druhém pololetí předposledního ročníku ZŠ rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů získaných za
průměrný prospěch postupně v jednotlivých pololetích nižších ročníků základní školy.
Bodové hodnocení prospěchu:
Průměrný prospěch
1,0 - 1,5
1,51-1,8
1,81-2,0
2,01-2,2
2,21-2,4
2,41- 2,6
2,61-2,8
2,81- 3,0
.
3,01-3,2
3,21-3,4
3,41-3,6
3,61- 3,8
3,81 a méně

Počet získaných bodů
20
15
14
13
12
11
10
9
8
4
2
1
0

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky:
Uchazeči o přijetí do všech nabízených učebních oborů (41-55-H/01 opravář zemědělských strojů,
53-41-H/01 ošetřovatel — ošetřovatelka včetně zkráceného studia a 23-68-H/01 mechanik opravář motorových
vozidel) nebudou konat přijímací zkoušku.
Přijímací řízení proběhne formou přijímacího pohovoru (netýká se zkráceného studia) v následujících termínech:
1. kolo přijímacího řízení
22.4.2017 (sobota) - čas bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu pohovoru
24.4.2017 (pondělí) - čas bude upřesněn v pozvánce k přijímacímu pohovoru
2. kolo přijímacího řízeni
Druhé, popřípadě další kola přijímacího řízení, vyhlásí ředitel školy podle potřeby

V Tišnově dne 18.1. 2017

Ing. Rudolf Mašek
Ředitel školy

