Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení 2021
platná pro 1. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá podle zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška“) a podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Přihlášku lze v prvním kole přijímacího řízení podat do nejvýše dvou různých středních škol nebo do nejvýše dvou různých oborů vzdělání
v jedné střední škole (pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné) v termínu do 1. března.

ČTYŘLETÉ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
41-41-M/01
Agropodnikání
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie)
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
1.
2.

5.

6.

7.

8.

9.

Do oborů Agropodnikání a Mechanik strojů a zařízení se vyžaduje na přihlášce potvrzení lékaře. Do oboru Ekologie a životní prostředí (Ekologie a biologie) není potvrzení lékaře nutné.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) prospěchu ze základní školy,
b) výsledku přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky podle školského zákona a vyhlášky (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury),
c) známek z chování na vysvědčení ze základní školy,
d) úspěšné účasti na znalostních olympiádách a tematických soutěžích pouze v případě rovnosti celkového součtu bodů.
Jednotnou zkoušku (test z matematiky, test z českého jazyka a literatury) v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat
uchazeči v jednotných termínech vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Střední škola umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději
do 3 dnů písemně omluví (a to řediteli střední školy, ve které ji měl konat) a omluva je uznána; pro takového uchazeče ponechá
střední škola místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.
Maximální součet bodového hodnocení obou testů je 100 (každý test max. 50 bodů). Bodové hodnocení obou testů se sečte.
Součet představuje bodové ohodnocení jednotné přijímací zkoušky. Součet bodového hodnocení jednotné zkoušky konané podle
pravidel daných školským zákonem je směrodatný pro posuzování obou přihlášek podaných do oborů s maturitní zkouškou
v jednom kole.
Při rozhodování o přijetí je brán v úvahu průměrný prospěch z vysvědčení ze ZŠ. Hodnota průměrného prospěchu z vysvědčení
ze ZŠ za první pololetí osmého ročníku (vypočtená na dvě desetinná místa) se odečte od hodnoty 4, rozdíl se vydělí třemi a vynásobí číslem 65. Výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa je bodovým hodnocením prospěchu. (Při prospěchu s průměrem
1,00 je bodové hodnocení 65.)
Známky z chování ze všech tří sledovaných pololetí na vysvědčení se sečtou, součet se zhodnotí takto:
součet 3
0 bodů,
součet 4
-10 bodů;
součet 5
-20 bodů
a za každý stupeň součtu navíc je dalších -10 bodů.
Bodová ohodnocení prospěchu, přijímací zkoušky a chování se sečtou. Výsledný součet bodů (max. 165) udává pořadí uchazečů.
Přednostně jsou přijímáni uchazeči s vyšším počtem bodů.
V případě rovnosti celkového součtu bodů rozhodují následující kritéria v tomto pořadí:
a) výsledek testu z matematiky;
b) úspěšná účast na znalostních olympiádách a tematických soutěžích.
Nebudou přijímáni uchazeči, jejichž součet bodů podle odstavce 8 bude nižší než hodnota uvedená pro daný obor:
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
60,00
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
40,00
41-41-M/01
Agropodnikání
40,00
Nebudou přijímáni uchazeči, kteří se hlásí z nižšího než devátého ročníku základní školy.
Ředitel školy může rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání přijímací zkoušky pro přijímání do konkrétního oboru
studia v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do daného oboru studia je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Rozhodne-li ředitel školy o nekonání přijímacích
zkoušek, zveřejní tuto informaci na www.tznj.cz a bezodkladně ji sdělí příslušným uchazečům o vzdělávání.
Rozhodne-li ředitel školy podle předchozího odstavce o nekonání přijímacích zkoušek, uchazeči do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
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a) prospěchu ze základní školy,
b) známek z chování na vysvědčení ze základní školy,
c) úspěšné účasti na znalostních olympiádách a tematických soutěžích pouze v případě rovnosti celkového součtu bodů.
Provede se výpočet podle bodů 5 a 6. Bodová ohodnocení prospěchu a chování se sečtou. Výsledný součet bodů (max. 65) udává pořadí uchazečů. Přednostně jsou přijímáni uchazeči s vyšším počtem bodů.
V případě rovnosti celkového součtu bodů je výhodou a rozhoduje úspěšná účast na znalostních olympiádách a tematických soutěžích.
Nebudou přijímáni uchazeči, jejichž součet bodů bude nižší než hodnota uvedená pro daný obor:
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
40,00
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
30,00
41-41-M/01
Agropodnikání
30,00
Nebudou přijímáni uchazeči, kteří se hlásí z nižšího než devátého ročníku základní školy.
10. Žáci, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání.
11. Odvolání bude vyhověno především v případě, že došlo k pochybení školy při přijímacím řízení. O odvolání rozhoduje Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
12. Do dalších kol přijímacího řízení musí uchazeč podat novou přihlášku. Přihlášky je možné podávat průběžně, jsou zařazovány
do určitého kola podle data obdržení. Do příslušného kola jsou zařazeny přihlášky, které škola obdrží nejpozději jeden den
před konáním kola.
13. Uchazeč může podat v rámci jednoho kola přihlášky do více oborů současně (v prvním kole celkem max. dvě přihlášky, v dalších
kolech bez omezení). Lékařské potvrzení je nutno doložit pro každý obor zvlášť (pokud je u oboru vyžadováno).
14. Přihláška do dalšího kola nemusí obsahovat přílohy a potvrzení, které byly součástí dříve podané přihlášky na téže škole.
Upozornění:
V případě přijetí slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání ve střední škole zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek ve své základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisové lístky uchazečům o vzdělávání ve středních
školách Moravskoslezského kraje (mimo žáky základní školy) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Bližší informace o vydávání zápisových lístků:
https://sluzby.msk.cz/sluzba/165-zapisovy-listek-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori#popis
O vydání zápisového lístku můžete požádat elektronicky: https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html
V případě dotazů ve věci vydávání zápisových lístků kontaktujte vyřizujícího referenta:
Pavla Nyklová (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358).
Zápisový lístek odevzdává uchazeč škole teprve po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, obstarat by si jej však měl předem.

TŘÍLETÉ OBORY A DVOULETÝ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM
23-51-H/01
Strojní mechanik (zámečník)
23-52-H/01
Nástrojař
23-56-H/01
Obráběč kovů
33-56-H/01
Truhlář
36-52-H/01
Instalatér
36-64-H/01
Tesař
36-67-E/02
Stavební práce
36-67-H/01
Zedník
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
1.
2.
3.

4.

5.

Do všech uvedených oborů se vyžaduje na přihlášce potvrzení lékaře.
Přijímací zkouška se nekoná.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) prospěchu ze základní školy,
b) známek z chování na vysvědčení ze základní školy,
c) ročníku základní školy, ze kterého se uchazeč hlásí.
Při rozhodování o přijetí je brán v úvahu průměrný prospěch z vysvědčení ze ZŠ. Hodnota průměrného prospěchu z vysvědčení ze
ZŠ za první pololetí osmého ročníku (vypočtená na dvě desetinná místa) se odečte od hodnoty 4, rozdíl se vydělí třemi a vynásobí
číslem 65. Výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa je bodovým hodnocením prospěchu. (Při prospěchu s průměrem 1,00 je
bodové hodnocení 65.)
Známky z chování ze všech tří sledovaných pololetí se sečtou, součet se zhodnotí takto:
součet 3
0 bodů,
součet 4
-10 bodů,
součet 5
-20 bodů
a za každý stupeň součtu navíc je dalších –10 bodů.
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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Ročník ZŠ, ze kterého se uchazeč hlásí, se ohodnotí takto:
devátý ročník
0 bodů
osmý ročník
-20 bodů
sedmý ročník
-40 bodů
Bodové ohodnocení prospěchu, bodové ohodnocení chování a bodové ohodnocení výstupního ročníku ZŠ se sečtou. Výsledný
součet bodů udává pořadí uchazečů, přednostně jsou přijímáni uchazeči s vyšším počtem bodů.
V případě rovnosti celkového součtu bodů rozhodují následující kritéria v tomto pořadí:
průměrný prospěch v profilových předmětech za sledovaná tři pololetí v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk.
Nebudou přijímáni uchazeči, jejichž součet bodů podle odstavce 7 bude nižší než hodnota uvedená pro daný obor:
23-51-H/01
Strojní mechanik
5,00
23-52-H/01
Nástrojař
5,00
23-56-H/01
Obráběč kovů
5,00
33-56-H/01
Truhlář
5,00
36-52-H/01
Instalatér
7,00
36-64-H/01
Tesař
3,00
36-67-E/02
Stavební práce
- 30,00
36-67-H/01
Zedník
3,00
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
24,00
Žáci, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání.
Odvolání bude vyhověno především v případě, že došlo k pochybení školy při přijímacím řízení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Do dalších kol přijímacího řízení musí uchazeč podat novou přihlášku. Přihlášky je možné podávat průběžně, jsou zařazovány
do určitého kola podle data obdržení. Do příslušného kola jsou zařazeny přihlášky, které škola obdrží nejpozději jeden den před konáním kola.
Uchazeč může podat v rámci jednoho kola přihlášky do více oborů současně (v prvním kole celkem max. dvě přihlášky, v dalších
kolech bez omezení). Lékařské potvrzení je nutno doložit pro každý obor zvlášť.
Přihláška do dalšího kola nemusí obsahovat přílohy a potvrzení, které byly součástí dříve podané přihlášky do téhož oboru na téže
škole.

Upozornění:
V případě přijetí slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání ve střední škole zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek ve své základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisové lístky uchazečům o vzdělávání ve středních
školách Moravskoslezského kraje (mimo žáky základní školy) s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji vydává Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Bližší informace o vydávání zápisových lístků:
https://sluzby.msk.cz/sluzba/165-zapisovy-listek-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori#popis
O vydání zápisového lístku můžete požádat elektronicky: https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html
V případě dotazů ve věci vydávání zápisových lístků kontaktujte vyřizujícího referenta:
Pavla Nyklová (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358).
Zápisový lístek odevzdává uchazeč škole teprve po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, obstarat by si jej však měl předem.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
64-41-L/51
Podnikání
(forma studia denní nebo dálková)
1.
2.
3.

4.

Potvrzení lékaře se na přihlášce nevyžaduje.
Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří mají nebo získají nejpozději ve školním roce 2020/21 výuční list z tříletého oboru s výučním
listem. Výuční list musí doložit nejpozději ke dni 30. září 2021, jinak rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) prospěchu ze střední školy z absolvovaného oboru vzdělání s výučním listem,
b) výsledku přijímací zkoušky ve formě jednotné zkoušky podle školského zákona a vyhlášky (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury),
c) úspěšné účasti na znalostních olympiádách a tematických soutěžích jen v případě rovnosti celkového součtu bodů.
Jednotnou zkoušku (test z matematiky, test z českého jazyka a literatury) v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat uchazeči v jednotných termínech vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Střední škola umožní vykonání jednotné
zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví (a to řediteli střední školy, ve které ji měl konat) a omluva je uznána; pro takového uchazeče ponechá střední škola
místo v rámci prvního kola přijímacího řízení. Maximální součet bodového hodnocení obou testů je 100 (každý test max. 50 bodů).
Bodové hodnocení obou testů se sečte. Součet představuje bodové ohodnocení jednotné přijímací zkoušky. Součet bodového hodnocení jednotné zkoušky podle pravidel daných školským zákonem je směrodatný pro posuzování obou přihlášek podaných do oborů s maturitou v jednom kole.
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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Při rozhodování o přijetí je brán v úvahu průměrný prospěch z absolvovaného oboru vzdělání s výučním listem ze všech předmětů
na vysvědčení z prvního pololetí 2. ročníku. Hodnota průměrného prospěchu z vysvědčení (vypočtená na dvě desetinná místa) se
odečte od hodnoty 4, rozdíl se vydělí třemi a vynásobí číslem 65. Výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa je bodovým hodnocením prospěchu.
Uchazečům, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Bodová ohodnocení prospěchu a přijímací zkoušky se sečtou. Výsledný součet bodů (max. 165) udává pořadí uchazečů. Přednostně
jsou přijímáni uchazeči s vyšším počtem bodů.
V případě rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje úspěšná účast na znalostních olympiádách a tematických soutěžích.
Nebudou přijímáni uchazeči, jejichž součet bodů podle odstavce 5 bude nižší než 30 bodů.
Ředitel školy může rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání přijímací zkoušky pro přijímání do konkrétního oboru vzdělání a formy vzdělávání v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání je nižší
než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Rozhodne-li ředitel školy o nekonání přijímacích zkoušek,
zveřejní tuto informaci na www.tznj.cz a bezodkladně ji sdělí příslušným uchazečům o vzdělávání.
Rozhodne-li ředitel školy podle předchozího odstavce o nekonání přijímacích zkoušek, uchazeči do daného oboru vzdělání a formy
vzdělávání budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) prospěchu ze střední školy z absolvovaného oboru vzdělání s výučním listem,
b) úspěšné účasti na znalostních olympiádách a tematických soutěžích jen v případě rovnosti celkového součtu bodů.
Provede se výpočet podle bodu 5. Výsledný součet bodů (max. 65) udává pořadí uchazečů. Přednostně jsou přijímáni uchazeči
s vyšším počtem bodů. V případě rovnosti celkového součtu bodů je výhodou a rozhoduje úspěšná účast na znalostních olympiádách a tematických soutěžích. Nebudou přijímáni uchazeči, jejichž součet bodů bude nižší než 20 bodů.
Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání.
Odvolání bude vyhověno především v případě, že došlo k pochybení školy při přijímacím řízení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Nebude-li místo rezervované pro odvolání obsazeno, ředitel školy může místo použít v dalším kole přijímacího řízení jako volné.
Do dalších kol přijímacího řízení musí uchazeč podat novou přihlášku. Přihlášky je možné podávat průběžně, jsou zařazovány
do určitého kola podle data obdržení. Do příslušného kola jsou zařazeny přihlášky, které škola obdrží nejpozději v den konání kola,
není-li pro příslušné kolo stanoveno jinak.
Přihláška do dalšího kola nemusí obsahovat přílohy a potvrzení, které byly součástí dříve podané přihlášky na téže škole.

Upozornění:
Uchazeč o nástavbové studium nedokládá zápisový lístek.

V Novém Jičíně dne 29. ledna 2021

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
U Jezu 7
tel.: +420 556 706 301
741 01 Nový Jičín
skola@tznj.cz
DS: vksxrrt
www.tznj.cz
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