Aktuální informace pro žáky 9. tříd ZŠ
Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo přijímacího
řízení do 1. ročníku SŠZ
Přijímací řízení je vyhlášeno na datum 4. 6. 2018
Termín podání přihlášek: do 25. 5. 2018
forma denní
pro obory:
69-41-L/02

Masér sportovní a rekondiční

počet volných míst
6

Přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2018/19
Na základě školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
353/2016 Sb. o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení stanoví ředitelka školy
následující kritéria pro přijetí do vzdělávacích oborů.

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
- přijímá se do plánovaného počtu žáků na základě prospěchu za 1. pololetí posledního
ročníku povinné školní docházky a skutečností, které osvědčují schopnosti a vědomosti
uchazeče v daném oboru (umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském nebo celostátním
kole olympiád z biologie)
- přijetí je realizováno na základě přihlášky podané na tiskopisu SEVT platné pro rok 2018
- nutné doložení zdravotní způsobilosti pro příslušný obor dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
- maximální počet přijímaných žáků 6
Bodové ohodnocení pro obory MSR
Prospěch
Body Olympiády
1 – 1,20
10
Celostátní
1. místo – 10 bodů
2. místo – 9 bodů
3. místo – 8 bodů
1,21 – 1,50
9
Krajské
1. místo – 7 bodů
2. místo – 6 bodů
3. místo – 5 bodů
1,51 - 1,60
8
Okresní
1. místo – 4 body
2. místo – 3 body
3. místo – 2 body

Max.
20

1,61 - 1,70
1,71 – 1,80
1,81 - 1,90
1,91 – 2,00
2,01 - 2,10
2,11 - 2,20
2,21 - 2,30
2,31 a více

7
6
5
4
3
2
1
0

Bodové ohodnocení CJL pro cizince
Znalost českého jazyka
Rozhovor
Psaní
Četba textu
Výklad přečteného textu

16. 5. 2018

5
5
5
5

Max
20

PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy

