Kritéria pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
I.

osmileté studium:

Celkový přehled bodů, které může uchazeč získat:
základní body

maximální počet bodů

test
z českého
jazyka

test
z matematiky

vysvědčení

50

50

20

pomocné body
úspěšná účast
v olympiádách a
podobných soutěžích
10

max. počet
bodů

130

Body za vysvědčení:
celkem
za každou

20
odečteme bodů

dvojku

1

trojku

3

čtyřku

5

Hodnotíme výsledky z Čj, M, cizího jazyka, vlastivědy, přírodovědy nebo odpovídající předměty plynoucí ze ŠVP.
Maximální počet bodů za vysvědčení je 20 a minimální počet bodů je 0.
Body za úspěšnou účast v olympiádách a obdobných soutěžích:
Za 1. až 3. místo v obvodním (okresním) kole olympiády uchazeč obdrží 5 bodů. Za úspěšnou účast
v obvodním nebo okresním kole olympiády uchazeč obdrží 2 body. Totéž platí pro umístění a úspěšnou účast
v soutěžích, které mají obdobný charakter. Maximálně může takto uchazeč získat 10 bodů.
Aby uchazeč mohl být přijat ke studiu, musí splnit podmínky přijímacího řízení.
Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, pokud

získal v testu z českého jazyka minimálně 25 bodů (tj. 50%)
a
získal v testu z matematiky minimálně 25 bodů (tj. 50%)

O pořadí a přijetí studentů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, pak rozhoduje
celkový součet získaných základních a pomocných bodů. V případě rovnosti bodů bude dána
přednost uchazeči, který získal vyšší součet bodů dosažených v jednotných testech
z matematiky a z českého jazyka.

II.

čtyřleté studium:

Celkový přehled bodů, které může uchazeč získat:
základní body

maximální počet bodů

test
z českého
jazyka

test
z matematiky

vysvědčení

50

50

20

pomocné body
úspěšná účast
v olympiádách a
podobných soutěžích

max. počet
bodů

10

130

Body za vysvědčení:
celkem
za každou

20
odečteme bodů

dvojku

1

trojku

3

čtyřku

5

Hodnotíme výsledky z Čj, M, cizího jazyka, D, Z, Ov, přírodopisu, F, Ch – nebo odpovídající předměty plynoucí ze
ŠVP. Maximální počet bodů za vysvědčení je 20 a minimální počet bodů je 0.
Body za úspěšnou účast v olympiádách a obdobných soutěžích:
Za 1. až 3. místo v obvodním (okresním) kole olympiády uchazeč obdrží 5 bodů. Za úspěšnou účast
v obvodním nebo okresním kole olympiády uchazeč obdrží 2 body. Totéž platí pro umístění a úspěšnou účast
v soutěžích, které mají obdobný charakter. Maximálně může takto uchazeč získat 10 bodů.
Aby uchazeč mohl být přijat ke studiu, musí splnit podmínky přijímacího řízení.
Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, pokud

získal v testu z českého jazyka minimálně 25 bodů (tj. 50%)
a
získal v testu z matematiky minimálně 25 bodů (50% )

O pořadí a přijetí studentů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, pak rozhoduje
celkový součet získaných základních a pomocných bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči, který získal vyšší součet bodů dosažených v jednotných testech z matematiky a z
českého jazyka.

