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Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 
 
 
A. Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou 
Obor vzdělávání 41-46-M/01 Lesnictví – počet přijímaných žáků 60 
Přijímací zkoušky se budou konat 22. dubna 2016 a 25. dubna 2016. Kritéria pro hodnocení - stanovení pořadí uchazečů:  

1. přijímací zkouška: písemný test z biologie – poznávání přírodnin. Maximální počet 
bodů 125. 

2. - dlouhodobé studijní úsilí (podle § 60 odstavce (4) písmena a) školského zákona), 
vyjádřené průměrem hodnocení na všech třech vysvědčeních uváděných na přihlášce 
z předchozího vzdělávání na ZŠ, mohou získat nejvýše  100 bodů (od základní 
hodnoty 100 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu 
průměru odečítají 2 body), 

              -  za opravdový zájem o zvolený obor:  žáci oboru lesní mechanizátor získají za  
  úspěšné studium prvního ročníku 5 bodů,  druhého ročníku 10 bodů a třetího ročníku 15 
  bodů.                 
  - umístění do 3. místa v biologické nebo matematické olympiádě  2 body 
       3.   v případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují doplňková kriteria v tomto pořadí: o     průměrný prospěch v 1. pololetí  9. ročníku   o     prospěch z předmětů matematika a  biologie (přírodopis)  
Podmínky přijetí: úspěšné vykonání přijímací zkoušky (min.25 b.),  ukončení povinné školní 
docházky a zdravotní způsobilost 
 
B. Střední odborné vzdělání s výučním listem  -  uchazeči budou přijímání bez přijímacích 
zkoušek 
Obor vzdělávání - 41-56-H/01 „Lesní mechanizátor“ – počet přijímaných žáků 20 
Obor vzdělávání - 41-57-H/01 „Zpracovatel dřeva“ – počet přijímaných žáků 20 Kritéria pro hodnocení - stanovení pořadí uchazečů:  

dlouhodobé studijní úsilí (podle § 60 odstavce (4) písmena a) školského zákona), 
vyjádřené průměrem hodnocení na všech třech vysvědčeních uváděných na přihlášce z 
předchozího vzdělávání na ZŠ, mohou získat nejvýše 100 bodů (od základní hodnoty 100 
bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítají 2 
body), 

     Podmínky přijetí:  ukončení povinné školní docházky  a zdravotní způsobilost.  
 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují písemně uchazečům nebo u nezletilých 
uchazečů  jejich zákonným zástupcům.  
 
             Mgr. Šárka Havelková 
                     statutární zástupce ředitele 
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