Kritéria přijímacího řízení v oboru středního vzdělání
OBCHODNÍ ŠKOLA - denní forma vzdělávání
1. kolo pro školní rok 2021/2022
I.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), rozhodla ředitelka školy o předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů pro školní rok 2021/2022 do oboru středního vzdělání:
Kód

Název oboru

63-51-J/01

Obchodní škola

Forma
vzdělávání
denní

Počet
přijímaných
14

Přijímací
zkouška
ne

Obor Obchodní škola je určen pro žáky se zdravotním postižením.
II.

Kritéria přijímacího řízení
V souladu s § 60 odst. 2 školského zákona znění zveřejňuje ředitelka školy kritéria pro přijímací
řízení na školní rok 2021/2022 do oboru středního vzdělání a způsob hodnocení jejich plnění.
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60d školského zákona hodnotí ředitelka školy
uchazeče podle následujících kritérií.
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu za 1. pololetí předposlední a 1. pololetí
poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná
místa. V souladu s vyhláškou 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech
pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV–
2, nelze v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního
roku 2019/2020.
Výpočet počtu bodů: Od čísla 30 je odečten desetinásobek průměrného prospěchu
z prospěchu za 1. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné
školní docházky = počet bodů (maximum 20 bodů).
-

-

-

Je-li uchazeč hodnocen v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního
ročníku základní školy stupněm nedostatečný, jsou mu odpočteny za každou
nedostatečnou 4 body.
Je-li uchazeč v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku
základní školy nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený
předmět odpočteny 4 body.
Je-li uchazeč hodnocen v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního
ročníku základní školy sníženou známkou z chování, je mu odpočteno 20 bodů
za každý 2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování.

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Umístění uchazeče na 1. až 3. místě v předmětových nebo zájmových soutěžích na obvodní,
městské nebo vyšší úrovni: +5 bodů. Započítávají se max. 2 účasti, tj. 10 bodů. Umístění je
nutno doložit diplomem nebo jiným prokazatelným způsobem.
3. Celkové hodnocení bude dáno součtem bodů kritérií 1. a 2.
4. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:
- Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní
docházky.

1

-

Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné
školní docházky.

5. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání
v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce rozhovorem (viz § 20
odst. 4 školského zákona).
Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu
bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných
uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 0.
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními
čísly) bude zveřejněn 19. května 2021.
V Ostravě-Porubě 16. 3. 2021

Mgr. Ivana Jírů, v. r.
ředitelka školy
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