Příloha P 5.2 - 2019

Počty přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku
nástavbového studia pro školní rok 2019/2020
Denní forma – 2letá – řádná denní docházka
+ 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
+ 36-44-L/51 Stavební provoz

14
14

Dálková forma – 3letá - jednou týdně odpolední konzultace
+ 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
+ 36-44-L/51 Stavební provoz

14
14

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků nástavbového studia pro školní
rok 2019/2020
Nástavbové studium
je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali středoškolské vzdělávání s výučním listem
ve stejné odbornosti, viz. nařízení vlády č. 2011/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání…….
Přihlášky ke vzdělávání mohou podat i uchazeči, kteří v období konání přijímacího řízení jsou
žáky v učebních oborech stejného zaměření jako nástavbové studium, dle nařízení vlády
č. 211/2010 Sb. V případě, že uchazeč nezíská výuční list k datu zahájení výuky, přestane
rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání platit.
1. Prokázání návaznosti vzdělání v tříletém oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
- kopie výučního listu vč. vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení za 3.ročník
nebo
- potvrzení školy uchazeče o vzdělávání v 3. ročníku (výpis z vysvědčení za 1. pololetí
3.ročníku)
2. Výsledky z předchozího vzdělávání – maximálně 20 bodů.
Výpočet bodového hodnocení:

20 bodů / průměrný prospěch

Uchazečům, kteří již získali výuční list, bude průměrný prospěch vypočítán
z hodnocení na Vysvědčení o závěrečné zkoušce, které je nedílnou přílohou Výučního
listu.
U uchazečů, kteří nejsou vyučeni, se průměrný prospěch stanoví z hodnocení
1. pololetí 3. ročníku. Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování.
2. Hodnocení předmětů Jazyka českého a literatury a Matematiky – maximálně 10 bodů
Za hodnocení v 3.ročníku:
- výborný
- chvalitebný
- dobrý
- dostatečný

5 bodů
4 body
3 body
1 bod

4. Za umístění v krajských a celostátních soutěžích – přičítá se maximálně 10 bodů
tj. 1. místo: 4 body; 2. místo: 3 body; 3. místo: 2 body
chce-li uchazeč toto kritérium uplatnit, dodá k přihlášce potvrzení o umístění v soutěžích
konaných během vzdělávání na střední škole (soutěže zručnosti, matematiky, sportu
apod.),
5. Jednotná přijímací zkouška (stanovena státem)
koná se jen v 1.kole přijímacího řízení z Českého jazyka a literatury a Matematiky. –
maximálně 60 bodů.
Uchazeči po vykonání jednotné přijímací zkoušky, podle pravidel stanovených vyhláškou
MŠMT č.353/2016 Sb., budou seřazeni podle výsledného součtu bodů získaných u zkoušek
z Českého jazyka a literatury a Matematiky, sestupně a získají za 1. pořadí 60 a další po 2
bodech méně. Tj. 1. 60 bodů, 2. 58. bodů, 3. 56 bodů atd.
6. Uchazeči budou seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kriterií 2.,3. 4. a 5.),
sestupně. Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů
v každém kole přijímacího řízení;
7. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů,
bude mezi nimi rozhodnuto na základě:
- lepšího umístění v hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Jednotné – státní přijímací zkoušky se konají jen v 1. kole přijímacího
řízení, v denní i dálkové formě vzdělávání.
V dalších kolech, pro naplnění kapacity žáků v oborech, se přijímací
zkoušky konat nebudou.
Školní přijímací zkoušky se nebudou konat v žádném kole přijímacího řízení.

Termíny pro podání přihlášek v 1. kole přijímacího řízení:
Uchazeč může v 1. kole podat dvě přihlášky, na kterých uvede také údaje o škole a oboru
vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
Pro denní i dálkovou formu vzdělávání musí být přihlášky doručeny do 1. března 2019.
Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů z 1. kola přijímacího řízení nejdříve

29. dubna 2019.
Přihlášky doručené po 1. březnu 2019 budou zařazeny do druhého kola přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky se budou konat pouze v 1. kole přijímacího řízení, dle
pokynů, která budou uchazečům zaslána ředitelem školy.
1. termín konání přijímací zkoušky bude 12. dubna 2019.
2. termín konání přijímací zkoušky bude 15. dubna 2019.
Uchazeč, který se nemohl z vážných důvodů dostavit ke konání jednotné přijímací zkoušky,
se musí písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů, je-li uchazeč nezletilý, omluvu podá
zákonný zástupce. Omluvený uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku
v náhradním termínu, který je stanoven na:

Náhradní termín:

13. května 2019 a 14. května 2019

Podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám naleznete i na internetových
stránkách Moravskoslezského kraje:
www.kr-moravskoslezsky.cz/veřejná správa/školství/přijímací řízení.
Další kola přijímacího řízení
Pro naplnění povolené kapacity oborů budou vyhlášena další kola přijímacího řízení, jejich
termín bude zveřejněn na webových stránkách školy. V těchto kolech se nebudou již konat
jednotné přijímací zkoušky.
Upozornění:
Výsledky přijímacího řízení jednotlivých uchazečů budou zveřejněny na úřední desce školy
a internetových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz po dobu 10 dnů, pod registračními
čísly, která budou uchazečům přidělena v pozvánce na přijímací zkoušky, který jim škola
zašle. Uchazeči si vyzvednou zápisový lístek na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.
Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou, ale budou zveřejněna ve vestibulu školy a na
webových stánkách školy. Uchazeči přijatí do nástavbového studia nepotvrzují svůj úmysl
vzdělávat se v dané škole tím, nemusí podávat zápisový lístek.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána v písemné formě a bude možnost se proti rozhodnutí
odvolat v zákonných lhůtách.
Sdělení:

Vzhledem k tomu, že základní podmínkou pro přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu
je vyučen v příslušném učebním oboru, tak uchazeči, kteří ještě nemají výuční list k datu
přijímacího řízení a budou přijati ke vzdělávání, musí výuční list předložit do konce měsíce
září, jinak bude rozhodnutí o přijetí zrušeno.

