STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A FARMÁŘSTVÍ JESENÍK
U Jatek 8, 790 01 Jeseník
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou
Ředitelka Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník vyhlašuje 1. kolo přijímacího
řízení do 1. ročníku následujících oborů pro školní rok 2020/2021 na základě vyhlášky
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 49 /2009 Sb. a č.178/20216Sb.
Název oboru

Forma
vzdělávání

82-51-H/01 Uměl. kovář a zámečník, pasíř

denní

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpr. kovů

denní

Ukončení
vzdělávání

Závěr.
zkouška
Maturitní
zkouška

Přijímací
zkouška

Potvrzení
zdravotní
způsobilosti

Předpokládaný
počet přijatých

talentová

ano

15

talentová

ano

15

Příjem přihlášek na obory s talentovou zkouškou (82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník,
pasíř a 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů) je do 30. listopadu 2019.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
82-51-H/01

umělecký kovář a zámečník, pasíř

a) celkový průměrný prospěch 1. a 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné
předměty)
b) výsledky talentové zkoušky
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých pololetích se sečtou a
vydělí celkovým počtem vyučovacích předmětů. Tyto získané průměry se sečtou a vydělí 2.
Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa (pokud je hraniční číslo, tj. číslo na
třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se zaokrouhluje dolů, jestliže je hraniční
číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do 9, pak se zaokrouhluje nahoru).
Získaný celkový průměrný prospěch se vynásobí 100 (např. při průměrném prospěchu 1,68
získá uchazeč 168 bodů). Za talentovou zkoušku se přidělí body, které se přičtou k bodům za
prospěch a určí se pořadí uchazečů.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A FARMÁŘSTVÍ JESENÍK
U Jatek 8, 790 01 Jeseník
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích
zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1.
ročníku oboru vzdělání 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů pro školní rok
2020/2021:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
 průměrného prospěchu v 8 ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu
do 1,29 - 50 bodů, od 1,3 do 1,49 – 40 bodů, od 1,5 do 1,99 – 30, od 2,00 do 2,49 20
bodů, od 2,5 do 2,99 – 10, nad 3,00 - 0 bodů. Max. 50 bodů
 výsledku talentové zkoušky. Max. 50 bodů
 dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy:
a) za 1. až 5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické
olympiádě 10 bodů.
b) za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické
olympiády 5 bodů.
c) za sníženou známku z chování za poslední klasifikační období minus 10 bodů.
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 115 bodů.
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená
praktickým lékařem.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.
V případě rovnosti bodů bude:
a) dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za talentovou zkoušku,
b) dána přednost s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací zkoušky.
Termíny pro konání talentové zkoušky:



První termín 6. 1.2020 v 10:00 hod.
Druhý termín 15. 1. 2020 v 10 00 hod.

Talentová zkouška se koná v prostorách školy v Horních Heřmanicích. Kontaktní osoba Mgr.
Radka Vrtková.
V Jeseníku dne 29. 10. 2019

PhDr. Silvie Pernicová v. r.
ředitelka školy

