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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději
do 1. 3. 2018 k rukám ředitele školy.

UČEBNÍ OBORY – do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.
Nabízené obory pro šk. rok 2018/2019:





23-51-H/01 Strojní mechanik
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů
69-51-H/01 Kadeřník

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny
výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejdříve 22. 4. 2018.
Uchazeči obdrží po 1. 3. 2018 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše
zmiňované registrační číslo uvedeno.
Kritéria pro přijetí:
- dosažené hodnocení z 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika,
občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika
- pro obor kadeřník navíc výtvarná výchova
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Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 84 bodů, pro obor kadeřník 96 bodů.
Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 10 bodů.
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)
(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)
Na obory označené kódem H (např. 29-54-H/01) budou mít uchazeči
na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

MATURITNÍ OBORY – přijímací zkoušky se konají dle jednotného zadaní společností CERMAT
z českého jazyka a matematiky.
Nabízené obory pro školní rok 2018/2019:




18-20-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství
23-45-L/01 Mechanik seřizovač - Programátor CNC strojů

Termín konání zkoušek je stanoven na 12. 4. 2018 a to v případě, že uchazeč má na prvním
místě v přihlášce uvedenu naši školu a druhý termín 16. 4. 2018 v případě, že naše škola je
uvedena na druhém místě zájmu uchazeče. Náhradní termíny jsou 10. 5. a 11. 5. 2018.
Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také
zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejpozději do 30. 4. 2018, (dle
termínu poskytnutí výsledků přijímacích zkoušek společností CERMAT). V případě náhradního
termínu do 19. 5. 2018.
Uchazeči obdrží po 1. 3. 2018 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše
zmiňované registrační číslo uvedeno.
Kritéria pro přijetí:
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky dle společnosti
CERMAT - s váhou 60 % (za český jazyk min. 10 bodů a max. 50 bodů a za matematiku
min. 10 bodů a max. 50 bodů).
- dosažené bodové hodnocení za prospěch 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český
jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika - s váhou 40 %, max.
počet bodů za hodnocení ze ZŠ je 105 bodů, min. počet je 50 bodů.
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LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)
(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)
Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení
lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.
Nové Město nad Metují 24. 1. 2018
Ing. Jaromír Holeček, v. r.
ředitel školy

