Mendelova střední škola, Nový Jičín, p.o.
Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2018/19 u oboru

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum:
1.

Žák, který není klasifikován alespoň z jednoho cizího jazyka, nesplňuje kritérium pro přijetí.

2.

Žák (uchazeč) splní kritérium přijímacího řízení, dosáhne-li celkového bodového hodnocení 30 bodů.

Celkové bodové hodnocení je součtem bodů za lepší výsledek přijímacích zkoušek ve formě centrálně
zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury, za prospěch ze základní školy a aktivity.
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost test z českého jazyka. Střední škola ověří
rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.
Střední škola pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a
literatury vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech
přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.
Náležitosti bodového hodnocení:
-

přijímací zkoušky a jejich bodové ohodnocení podle následujícího klíče:



-

počet bodů z testu z jazyka českého a literatury - max.50 bodů
počet bodů z testu z matematiky - max.50 bodů

prospěchový průměr vypočtený z průměru za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy a jeho bodové
ohodnocení podle následujícího klíče:





průměrný prospěch 1,00 - max. 60 bodů
každá další setina bodu nad 1,00 = -0,5 bodu
průměrný prospěch horší než 2,2 – 0 bodů

za každé hodnocení dostatečný či nedostatečný z předmětů český jazyk, matematika nebo anglický
jazyk se bodové hodnocení snižuje o 20 bodů za každé takové hodnocení

-

-

aktivity (umístění je nutno doložit kopií diplomu přiloženého k přihlášce, pravidelnou účast soutěžích je nutno
si vyžádat ve škole – dopsat do poznámky v přihlášce)- celkem maximálně 20 bodů



za umístění v soutěžích a olympiádách ve školním kole na 1. až 3. místě 5 bodů
za umístění v soutěžích a olympiádách na 1. až 3. místě v okresním, krajském a vyšším kole 10,15,20 bodů




pravidelná účast ve školních soutěžích a olympiádách max 5 bodů
aktivní účast v kroužcích zaměřených na zdravovědu, první pomoc, biologii či členství u dobrovolných
hasičů max 20 bodů

součet bodů za prospěchový průměr a aktivity může dosáhnout maximálně 66 bodů

3.

O přijetí rozhoduje pořadí podle bodového hodnocení do kapacity oboru – umístění do 30. místa v pořadí.

4.

Splní-li dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejné bodové hodnocení v pořadí zasahující pořadové číslo
30, určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije, nelze-li rozhodnout podle předchozího):
1.
2.
3.

průměrný prospěch z českého jazyka a literatury
průměrný prospěch z matematiky
průměrný prospěch z cizího jazyka
PhDr. Renata Važanská
ředitelka školy

