Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - MATURITNÍ OBORY
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky, a to do 8. 3. 2021. O tomto rozhodnutí
budou uchazeči informováni způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vzhledem k předpokládanému počtu přijímaných žáků je velká pravděpodobnost, že uchazeči budou
přijati bez konání zkoušky.
Přijímací zkoušky se konají dle jednotného zadání společností CERMAT z českého jazyka a matematiky.

NABÍZENÉ OBORY pro školní rok 2020/2021:







18-20-M/01 Informační technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice
18-20-M/01 Informační technologie – Počítačový design a reklama
23-41-M/01 Strojírenství – Počítačová podpora strojírenské výroby
23-41-M/01 Strojírenství – Robotika a automatizace ve strojírenství
23-41-M/01 Strojírenství – Administrativa a dokumentace
23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů

TERMÍN KONÁNÍ ZKOUŠEK JE STANOVEN NA:
-

Pondělí 12. dubna 2021 v případě, že uchazeč má na prvním místě v přihlášce uvedenou naši
školu.
Úterý 13. dubna 2021 v případě, že naše škola je uvedena na druhém místě zájmu uchazeče.
Náhradní termíny jsou 12. a 13. května 2021.

Testová zadání k procvičení se nacházejí na: https://prijimacky.cermat.cz/
V rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů nabízíme uchazečům o studium na
naší škole přípravné semináře k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, a to zcela zdarma.
Semináře se uskuteční v březnu a počátkem dubna.
Pokud požadujete úpravu podmínek JPZ na základě vyšetření školského poradenského zařízení, předložte
zprávu zároveň s přihláškou.
Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny
výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejpozději do 30. dubna 2021, (dle termínu
poskytnutí výsledků přijímacích zkoušek společností CERMAT). V případě náhradního termínu do
21. května 2021.
Uchazeči obdrží po 1. 3. 2021 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované
registrační číslo uvedeno.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
-

-

úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky dle společnosti CERMAT s váhou 60 % (za český jazyk min. 10 bodů a max. 50 bodů, za matematiku min. 10 bodů
a max. 50 bodů).
dosažené bodové hodnocení za prospěch z prvního pololetí 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk,
český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika - s váhou 40 %, max. počet
bodů za hodnocení ze ZŠ je 70 bodů, min. počet je 30 bodů.
Převod dosaženého hodnocení na získané body

-

Známka z předmětu na ZŠ
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V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných
uchazečů, ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky a jediným kritériem pro
přijetí bude dosažené bodové hodnocení za prospěch z prvního pololetí 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů:
cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika - max. počet bodů
za hodnocení ze ZŠ je 70 bodů, min. počet je 30 bodů.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ
-

prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou
zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb..

-

potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g
odst. 7 školského zákona)

-

podle § 20 odst. 4 školského zákona škola u uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné
zkoušky z českého jazyka a literatury ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání
v daném oboru vzdělání, komisionálně pohovorem

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách) (dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve
znění zákona č. 167/2012 Sb.)
Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít uchazeči na
přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného
oboru.
Nové Město nad Metují 8. 12. 2020
PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy

