Pokyny a informace pro uchazeče ke studiu na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově
postižené, Holečkova 4, Praha 5
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
PRO OBORY STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA
Podmínky pro přijetí:
 ukončení povinné školní docházky, u nástavbového studia navíc ukončení učebního
oboru
 včasné odevzdání řádně a úplně vyplněné přihlášky ke studiu potvrzené lékařem
 doporučení k přijetí uchazeče do speciálního vzdělávání z poradenského zařízení

1. TERMÍN 1. KOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 12. dubna 2019
v 8.00 hodin
1. TERMÍN 2. KOLA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 15. dubna 2019
v 8.00 hodin
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
13. května 2019 v 8.00 hodin
14. května 2019 v 8.00 hodin
Pro školní rok 2019/2020 budou přijímáni žáci do těchto oborů:
Obor SOŠ:
4 letý obor s maturitní zkouškou
65-42-M/01 Hotelnictví – 6 žáků
Školní vzdělávací program: Hotelnictví
Obor nástavbového studia:
2 letý obor s maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání – 6 žáků
Školní vzdělávací program: Podnikání

Kritéria stanovená ředitelem školy pro přijímací řízení
do 1. ročníku střední odborné školy a nástavbového studia
ve smyslu zákona 561/2004 (Školský zákon) v platném znění, vyhlášky 353/2016 Sb.
(Organizace přijímacího řízení) v platném znění a vyhlášky 27/2016 Sb. (Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami) v platném znění.
Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit
pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá
společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první
kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Toto doporučení bude použito buď ve formě originálu,
nebo úředně ověřené kopie.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %. (§60d odst. 2
školského zákona)
Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
-

Prospěch na základní škole
o Průměrný prospěch za I. pololetí 8. ročníku (10 bodů)
o průměrný prospěch za II. pololetí 8. ročníku (10 bodů)
o průměrný prospěch za I. pololetí 9. ročníku (10 bodů).
o Uchazeč může získat za prospěch v základní škole maximálně 30 bodů. Body
za průměrný prospěch jsou přidělovány následovně:
 Ø známek do 2,00
10 bodů
 Ø známek do 2,50
5 bodů

-

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka – didaktický test - maximálně
50 bodů, doba trvání zkoušky 60 minut. Povolené pomůcky: propisovací tužka (nesmí
se používat gumovatelná pera, tužka nesmí psát slabě nebo přerušovaně)

-

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a jejích aplikací maximálně 50 bodů,
doba trvání zkoušky 70 minut. Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací
tužka, není povolená kalkulačka.

-

Osobní pohovor maximálně 20 bodů.

Nejvyšší bodové ohodnocení 150 bodů = 100%
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel
školy jejich pořadí (§60d odst. 3 školského zákona)
-

Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky, tablety, připojení
k internetu....

