Přijímací řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní
rok 2022/2023 – zkrácené studium

Kód oboru

Obor

32-41-M/01

Zpracování usní, plastů a pryže
(zkrácené pomaturitní studium)

Přijímaných
žáků
20

Přihláška ke vzdělávání na střední škole:
•

Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího
řízení nejpozději do 1. března 2022. Přihláška na SŠ denní

•

Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče
ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně
k přihlášce.

•

Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče za 2.
pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku předchozího vzdělávání na
střední škole, prospěch je doložen ověřenou kopií vysvědčení ze 3. ročníku
a 4. ročníku střední školy. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit
originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.
V přihlášce je nutno uvést platné kontakty (telefon, e-mail) pro další
vzájemnou komunikaci.

•

•

V případě, že má uchazeč zřízenu datovou schránku, je nutno uvést i ID
datové schránky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní
zkouškou
Přijímací řízení na střední školy je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb.
(Školský zákon) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou
o přijímacím řízení.
Do oborů vzdělávání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna
podmínka zdravotní způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o
soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění. Podmínky zdravotní způsobilosti pro jednotlivé obory vzdělávání
jsou uvedeny ZDE.

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle:
znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání.
Kritéria k posouzení výsledků vzdělávání na SŠ
Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 3. ročníku a za 1. pololetí 4. ročníku.
Prospěch je převeden na bodový zisk dle rovnice:
ø 3. r. + ø 4. r.
b = 98 – ———————— x 32
2
Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 66 bodů. Průměr 3,0 dává 2 body.

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria:
•

počet bodů získaných z prospěchu ze střední školy

•

v případě rovnosti takto získaných bodů – hodnocení z předmětů
Matematika, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (v tomto pořadí).

V případě malého zájmu o obor, který má škola ve vzdělávací nabídce v přijímacím
řízení (malý počet odevzdaných přihlášek, malý počet odevzdaných zápisových
lístků) si škola vyhrazuje právo obor neotevřít. V tomto případě nabídne
uchazečům přednostně volná místa v oborech, které mají volná místa pro přijetí.

Ve Zlíně 20. ledna 2022
Ing. Bc. Jiří Charvát

