Kritéria pro přijímání uchazečů na obor

53-41-M/02 NUTRIČNÍ ASISTENT
přijímací řízení 2021/2022
Celkový počet přijímaných uchazečů: 30
SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2,
písm. f) a § 60 odst. 3, písm. a) a odst. 4, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a
§ 2, 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanoví tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok
2021/2022:
1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Hodnotí se výsledky z I. pololetí předposledního a z I. pololetí posledního ročníku ZŠ či odpovídajících
ročníků víceletého gymnázia. Nezapočítává se hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Do hodnocení se zahrnuje:
• průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa
• hodnocení (známka) z profilových předmětů (přírodopis, chemie)
Body jsou vypočteny ze vzorce:

kde

P1 … průměr známek z I. pol. předposledního vysvědčení
P2 … průměr známek z I. pol. posledního vysvědčení
Z1 … známka z přírodopisu I. pololetí předposledního vysvědčení
Z2 … známka z přírodopisu I. pol. posledního vysvědčení
Z3 … známka z chemie I. pololetí předposledního vysvědčení
Z4 … známka z chemie I. pol. posledního vysvědčení
B … počet bodů za hodnocení předchozího vzdělávání, nejvýše 50 bodů

2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021
Jednotnou přijímací zkoušku tvoří centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury (max. 50 bodů) a
z matematiky (max. 50 bodů).
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může být na základě žádosti podané ředitelce
školy osvobozen z konání testu z českého jazyka a literatury. Ředitelka školy vytváří ve spolupráci
s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím
řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a
literatury.
Škola v tomto případě ověřuje způsobilost tohoto uchazeče vzdělávat se v českém jazyce rozhovorem,
psaním, četbou textu a výkladem přečteného textu.
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3. Hodnocení dalších skutečností
Další body, nejvýše však 10, se přidělují za umístění v okresním nebo vyšším kole olympiády z českého
jazyka, matematiky, fyziky, přírodopisu nebo chemie v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání.
Umístění v okresním kole olympiády
1. místo
3 body
2. místo
2 body
3. místo
1 bod

Umístění ve vyšším kole olympiády
1. místo
6 bodů
2. místo
5 bodů
3. místo
4 body

4. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání

V průběhu přijímacího řízení jsou tedy body přiděleny takto:
• za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
• za výsledky jednotné zkoušky
• za hodnocení dalších skutečností

nejvýše
nejvýše
nejvýše

50 bodů
100 bodů
10 bodů

celkový počet bodů v přijímacím řízení

nejvýše

160 bodů

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60%.
Pořadí uchazečů pro přijímací řízení je dáno součtem bodů ze všech částí přijímacího řízení. Při
shodném počtu bodů rozhoduje o umístění uchazečů počet bodů dosažených v jednotlivých kritériích
(v daném pořadí):
1. počet bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
2. výsledek jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury
3. výsledek jednotné zkoušky z matematiky
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než je kapacita oboru, rozhoduje o jejich přijetí
pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
Poznámka: ředitelka školy má možnost do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací
zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven ředitelkou vyhlášenému
počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání. V takovém případě bude pořadí uchazečů
stanoveno podle bodů 1., 3., 4. kritérií daného oboru. Informaci o nekonání jednotné přijímací zkoušky
zveřejní ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně
(nejpozději do 19. března 2021) ji sdělí uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

V Brně dne 14. ledna 2021
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

ředitelka školy
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