Kritéria pro prijétí ké studiu
pro skolní rok 2020/2021
Obory vzdělávání s maturitní zkouškou
• Technolog CNC dřevoobráběcích strojů a nábytkářské výroby 33-41-L/01
• Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon (dále jen jednotná zkouška).

Podmínky přijetí:
•
•
•
•

•

•
•
•

Adresa:

Zdravotní předpoklady. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu
povolání.
Uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů sestupně.
Nejvyšší možný počet získaných bodů je 160.
Body budou přidělovány následovně:
o průměrný prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ
0 – 20 bodů,
o průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ
0 – 20 bodů,
o průměrný prospěch v 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ
0 – 20 bodů,
o jednotná přijímací zkouška z matematiky
0 – 50 bodů,
o jednotná přijímací zkouška z českého jazyka
0 – 50 bodů,
o odečet 10 bodů za každé hodnocení dostatečný nebo nedostatečný
z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ.
V případě dosažení stejného počtu bodů více uchazeči, bude přijat uchazeč s lepším
průměrným prospěchem v profilových předmětech: matematika, fyzika, český jazyk,
anglický jazyk.
V případě další shody bodů rozhoduje dosažený počet bodů za jednotnou přijímací
zkoušku z matematiky.
V případě další shody bodů bude mít přednost uchazeč s lepším průměrným
prospěchem v devátém ročníku.
Pro určení pořadí se průměrný prospěch zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Boženy Němcové 2309/22, Opava,
IČO: 18054455
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Obory vzdělávání s výučním listem
•
•
•
•
•
•
•

Elektrikář
Truhlář
Instalatér
Klempíř – stavební výroba
Tesař
Zedník
Pokrývač

26-51-H/02
33-56-H/01
36-52-H/01
23-55-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01
36-69-H/01

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Podmínky přijetí:
•
•

•
•
•

Zdravotní předpoklady. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu
povolání.
Uchazeči budou seřazeni podle průměrného prospěchu dosaženého na základní škole:
průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ plus průměrný prospěch
v 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ. K výslednému průměrnému prospěchu budou
připočteny body za ukončení ZŠ v nižší než 9.třídě – 1 bod za každý ročník.
V případě shody budou přednostně přijímáni uchazeči z deváté třídy.
V případě další shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch
z profilových předmětů, tj. ČJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ.
Pro určení pořadí se průměrný prospěch zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Počty žáků přijímaných do jednotlivých oborů vzdělávání:
Obory s výučním listem
•
•
•
•
•
•
•

Elektrikář
Truhlář
Instalatér
Klempíř – stavební výroba
Tesař
Zedník
Pokrývač

27
20
27
7
10
15
14

Obory s maturitní zkouškou

• Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
10
• Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
24
Minimální počet žáků pro otevření oborů v daném školním roce je 5 žáků.

V Opavě 30. 1. 2020
Miroslav Weisz
ředitel školy
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