Střední škola Kostka s.r.o.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok
2020/2021
Na základě příslušných ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou
č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole
Kostka Vsetín s.r.o. pro školní rok 2019/2020.
A. Předpokládaný počet přijímaných žáků
63-41-M/01

78-42-M/03

75-31-M/01

Ekonomika a podnikání

čtyřleté denní studium

120 žáků

zaměření Cestovní ruch, turismus a rekreologie

30 žáků

zaměření Právo, řízení firem a bankovnictví

30 žáků

zaměření Informační technologie a systémy

30 žáků

zaměření Žurnalistika a média

30 žáků

Pedagogické lyceum

čtyřleté denní studium

60 žáků

zaměření Humanitní studia a psychologie

20 žáků

zaměření Tělesná výchova a sport

20 žáků

zaměření Hudební a výtvarná umění

20 žáků

Předškolní a mimoškolní pedagogika
čtyřleté denní studium

34 žáků

79-41-K/61

Gymnázium

šestileté denní studium

15 žáků

79-41-K/61

Gymnázium

čtyřletý cyklus

15 žáků

B. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku 2020/2021 se bude přihlížet
k následujícím kritériím:
•

hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;

•

výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury;

•

výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z matematiky.

Uchazeči mohou získat maximálně 160 bodů následovně:
•

50 bodů – maximální počet, který je možno dosáhnout v jednotném testu z českého jazyka;

•

50 bodů – maximální počet, který je možno dosáhnout v jednotném testu z matematiky;

•

60 bodů - maximální počet, který je možno dosáhnout na základě průměrného prospěchu ze ZŠ
podle níže uvedeného přepočtu v tabulce.

Do celkového hodnocení se započítává lepší z průměrů 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku;
u uchazečů o šestileté gymnázium lepší z průměrů 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku, vždy
bez hodnocení chování.
Vstupní průměr
1,00 – 1,09
1,10 – 1,19
1,20 – 1,29
1,30 – 1,39
1,40 – 1,49
1,50 – 1,59
1,60 – 1, 69
1,70 – 1,79
1,80 – 1,89
1,90 – 1,99
2,00 – 2,09
2,10 – 2,19
2,20 a výše

Body
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

V případě naplnění kapacity a rovnosti počtu dosažených bodů rozhodují postupně následující kritéria:
•

lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku (u šestiletého gymnázia v 2. pololetí 7. ročníku);

•

lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka;

•

lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky;

•

lepší hodnocení v předmětu matematika na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Na žádný z oborů vyhlašovaných v letošním školním roce se nekoná školní přijímací zkouška!

C. Další důležité informace pro uchazeče
•

Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný
zástupce řediteli školy nejpozději do 2. března 2020 a to na tiskopisu předepsaném MŠMT.

•

Pokud se uchazeč hlásí na dvě různé školy, je třeba na jednu školu poslat originál a na druhou
identickou kopii opatřenou podpisem uchazeče i jeho zákonného zástupce.

•

Dvě kopie přihlášky je nutno na naši školu poslat i tehdy, jestliže si uchazeč podává přihlášku na dva
naše různé obory.

•

Pro obory vzdělání Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika je povinnou součástí
přihlášky ke vzdělávání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru a k výkonu povolání
(potvrzení lékaře přímo na přihlášce ke vzdělávání).

•

Uchazečům o studium pošle ředitel školy pozvánku k jednotným zkouškám nejpozději 3. dubna 2020.
Na pozvánce bude uveden přidělený kód uchazeče, termín a čas konání jednotných testů, přesné
místo konání zkoušky a další potřebné informace.

•

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé
přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se
využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.

•

Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro šestileté gymnázium
(16. 4. a 17. 4. 2020) a pro čtyřleté obory vzdělání (14. 4. a 15. 4. 2020).

•

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému
termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním
termínu 13. 5. 2019 resp. 14. 5. 2020.

•

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy, podle platného
doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
Uvedené vyjádření musí uchazeč doložit k přihlášce.

•

Uchazeči, kteří nejsou občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, nekonají
jednotnou zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura na základě žádosti přiložené k přihlášce.
Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem s ředitelem školy.

•

Ředitel školy zveřejní v prvním kole přijímacího řízení seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
o nepřijetí nejdříve 29. dubna 2020.

Ve Vsetíně, 14. ledna 2020

…..…………………………………………..…………..
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.
ředitel školy

