2. kolo přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení na Střední lesnické škole Žlutice
pro školní rok 2016 - 2017
Maturitní obory:
41-46-M/01 Lesnictví, denní forma vzdělávání a 41-44-M/01 Zahradnictví, denní forma
vzdělávání bude přijato maximálně 13 uchazečů
Všichni uchazeči o studium ve výše uvedených oborech vzdělání budou konat přijímací
zkoušku v rámci „Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů
vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“ (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MŠMT–23913/2014), ke které budou písemně pozváni a
kde absolvují celostátně zadané jednotné testy z českého jazyka a matematiky. Oba testy jsou
bodovány, každý z nich max. 50 bod.
2. kolo přijímacího řízení
V 2. kole přijímacího řízení budou probíhat přijímací zkoušky v řádném termínu 17. 5. 2016.
Náhradní termín je stanoven na 25. 5. 2016.
Uchazeč musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, je podmínkou přijetí.
Přihlášky ke vzdělávání v denní formě je nutné odevzdat nejpozději do 15. 5. 2016 na adresu
školy: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, Žižkov 345, 364 52 Žlutice.
Nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky v řádném termínu zašle ředitel školy
pozvánku k vykonání přijímací zkoušky.

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60, odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.

Části přijímacího řízení:
1) přijímací zkouška, která se koná formou písemně zadávaných testů z matematiky a českého
jazyka a literatury
2) hodnocení na vysvědčení z předposledního a posledního ročníku základního vzdělávání
3) umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT pro základní školy, kromě
tělovýchovných, výtvarných a hudebních.

Hodnocení uchazečů:
Hodnocení výsledků přijímací zkoušky (Pilot) bude zohledněno 50%, maximální bodový zisk
je 100 bodů, úspěšné vykonání přijímací zkoušky je podmíněno tím, že uchazeč nesmí
dosáhnout 0 bodů v žádném testu. Uchazeč, který dosáhl v kterémkoli z testů 0 bodů, tj.
nezískal žádné body, nevyhověl kritériím přijímacího řízení.

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání bude zohledněno 45 %, maximální počet bodů
za předchozí vzdělávání je 90 bodů, minimální počet bodů za předchozí vzdělávání potřebných
pro přijetí je 7 bodů.
Výsledek hodnocení se počítá z průměrných prospěchů na vysvědčení za předposlední a
poslední ročník základního vzdělávání (viz tabulka).
V případě, že byl uchazeč hodnocen za předchozí vzdělávání, v kterémkoliv z předmětů kromě
výchov stupněm nedostatečným, bude mu od bodového zisku za předchozí vzdělávání odečteno
za každou nedostatečnou 10 bodů

Tabulka – průměr jednotlivých hodnocených pololetí – bodový zisk
průměr

bodové hodnocení

průměr

bodové hodnocení

1,00-1,10

45

2,01-2,10

25

1,11-1,20

43

2,11-2,20

23

1,21-1,30

41

2,21-2,30

21

1,31-1,40

39

2,31-2,40

19

1,41-1,50

37

2,41-2,50

17

1,51-1,60

35

2,51-2,60

15

1,61-1,70

33

2,61-2,70

13

1,71-1,80

31

2,71-2,80

11

1,81-1,90

29

2,81-2,90

9

1,91-2,00

27

2,91 a více

7

Umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT bude zohledněno 5 % - maximálně
bude započteno 10 bodů.
umístění v předmětových soutěžích
a) okresní kolo

1. místo

6 bodů

2. místo

5 bodů

3. místo

4 body

b) za každou medailovou účast v krajském kole navíc
za každou účast v celostátním kole navíc

2 body
4 body

Účast v soutěžích se dokládá zároveň s přihláškou ke studiu (diplom), na později doložené
doklady nebude brán zřetel.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky, se promíjí na žádost přijímací
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů ověřena rozhovorem,
na základě kterého může uchazeč získat 50 bodů.

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z
druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění
povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a kteří
předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od
vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti.
Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik mohou
získat uchazeči za výsledky předchozího vzdělávání.

V případě rovnosti bodů je pořadí určeno následnými pomocnými kritérii v daném pořadí:
1.

vyšší bodový zisk z přijímací zkoušky z matematiky

2.

vyšší bodový zisk z přijímací zkoušky z českého jazyka

3.

průměrný prospěch za první pololetí posledního ročníku základní školy

Testy v PILOTu se konají pouze v prvním kole – v dalších kolech budou využity výsledky
pilotu z prvního kola. Kopii výsledků z PILOTu nebo ID předloží uchazeč škole současně
s přihláškou do dalšího kola.
Uchazeč, který se v 1. kole nezúčastnil PILOTu, bude ve 2. (resp. ve všech dalších kolech)
konat zkoušku z ČJ a MAT, kdy v každé z těchto zkoušek může získat 50 bodů.
Na www.slszlutice.cz a na informační tabuli ve vestibulu školy bude zveřejněno pořadí
přijatých uchazečů a pořadí všech uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku činí 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se
na Střední lesnické škole Žlutice, vzdává se tímto práva být přijat ke studiu.
V případě neúčasti na přijímací zkoušce je nutné doložit důvody nepřítomnosti do 3 dnů od
konání zkoušky řediteli školy.

Ve Žluticích 29. 4. 2016

Mgr. Libuše Syrovátková
pověřená vedením příspěvkové organizace
Střední lesnická škola Žlutice

