PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Bezpečnostní služby
Co musí zájemce udělat?
•

•
•
•
•
•
•
•

podat vyplněnou přihlášku poštou nebo doručit osobně do 1. 3. 2020 (u uchazečů se
speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského
poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky).
nechat si potvrdit lékařem zdravotní způsobilost ke vzdělávání (Přihláška strana 1)
v případě, že na přihlášce nejsou potvrzeny známky základní školou, předat Euroškole
současně s přihláškou kopii vysvědčení z 8. a výpis vysvědčení 9. třídy
absolvovat jednotné přijímací písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky 8. 6. 2020
zúčastnit se přijímacího řízení 8. 6. 2020
zákonní zástupci přijatých žáků podepíší smlouvu o studiu v pondělí 15. 6. 2020 (17:00 –
18:30 h) nebo v úterý 16. 6. 2020 (8:00 – 11:00 h;
16:00 – 18:30 h)
doručit škole zápisový lístek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání
uhradit školné

Kritéria pro přijetí ke studiu
•

•
•
•

počet bodů dosažených v testech jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT. Uchazeč
může získat max. 100 bodů (ČJL 50 bodů a MAT 50 bodů). Podmínkou pro přijetí
uchazeče ke vzdělání je, aby v testech dosáhl nenulový počet bodů v každém z testu a
v součtu z obou testů alespoň 15 bodů
výsledky za poslední 3 klasifikační období na ZŠ – max. 30 bodů. Podmínkou přijetí je
úspěšné ukončení základního vzdělávání
motivační pohovor – max. 15 bodů
zvýhodnění při účasti na Přijímačkách nanečisto – max. 5 bodů

Výsledné bodové hodnocení je dáno součtem bodů z písemných testů jednotných přijímacích
zkoušek, za poslední 3 klasifikační období na ZŠ, za motivační pohovor a za předložené portfolio.
Maximální počet bodů zahrnutých do hodnocení je 150. Pořadí uchazečů se stanoví podle
dosaženého celkového počtu bodů (řazeno od nejvyššího k nejnižšímu).

Kritéria pro hodnocení uchazečů a postup při rozhodování o přijetí a nepřijetí
•

maximální počet bodů z písemných testů jednotných zkoušek = 100 (ČJL 50 bodů a MAT
50 bodů)

•

maximální počet přidělených bodů, který je součtem za průměrné prospěchy ve třech
klasifikačních období na ZŠ = 30

•
•

Průměrný prospěch v jednotlivém
klasifikačním období na ZŠ
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motivační pohovor - max. počet bodů = 15
zvýhodnění při účasti na Přijímačkách nanečisto – max. počet bodů = 5

O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným součtem bodů z
jednotlivých částí a splnění kritérií přijímacího řízení.
Rozhodování o přijetí nebo nepřijetí při rovnosti bodů nad a pod limitem počtu přijímaných
žáků na daný obor:
•
•

při rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrné prospěchy ve
sledovaných klasifikačních období
dále vyšší celkový počet bodů získaných z motivačního pohovoru

Nahlédnutí do spisu
Dne 15. června 2020 od 14:00 – 16:00 h bude možné nahlédnout do spisu uchazeče v rámci
správního řízení v kanceláři školy. S ohledem na nutnost dodržení pravidel na ochranu zdraví
v průběhu přijímacího řízení je nezbytné dle pokynů, které budou zveřejněny na stránkách:
ceskalipa.euroskola.cz, se v případě zájmu o nahlédnutí do spisu elektronicky zaregistrovat.
Registrační systém bude k dispozici od 14. 6. 2020, 12:00 h.

Podmínky přijetí ke 4letému maturitnímu studiu
•
•
•
•

dosažení základního vzdělání úspěšným ukončením základní školy
podání přihlášky
odevzdání zápisového lístku
podepsání smlouvy o studiu zákonným zástupcem žáka

Přijatí žáci
Přijatí žáci budou zveřejněni pod registračními čísly na webových stránkách školy a v listinné podobě
na úřední desce umístěné na dveřích hlavního vchodu budovy Euroškoly dne 15. 6. 2020
v odpoledních hodinách. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se nezasílá poštou.

Přijímací řízení (řádný termín) proběhne v pondělí 8. 6. 2020 v budově Euroškoly Česká Lípa,
Železničářská 2232, v čase uvedeném na pozvánce, kterou písemně obdrží každý uchazeč.

Zápisový lístek
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na
Euroškole Česká Lípa odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, který rozhodl o jeho přijetí ke
vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se
také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb.

Nepřijatí žáci
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na doručenku, majitelům
datových schránek prostřednictvím datové schránky a všem také elektronicky prostřednictvím e-mailu.
Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nemůže uchazeč v roce 2020 podat
proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Existuje však možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u
přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1

vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve
školním roce 2019/2020. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo
doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni
doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední
den lhůty.
Cizinec
Uchazečům-cizincům se jednotná přijímací zkouška z českého jazyka promíjí, znalosti českého jazyka
jsou ověřeny rozhovorem. Podmínkou pro prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka je doložení
vysvědčení ze školy mimo území ČR (z předchozích dvou ročníků). Těmto uchazečům se rovněž
prodlužuje doba pro vykonání dalších jednotlivých zkoušek. Ve výsledcích se tito uchazeči zařazují na
stejné místo jako žáci v redukovaném pořadí – pořadí všech žáků bez výsledků jednotné zkoušky
z českého jazyka.
Povolené pomůcky při přijímací zkoušce: pro JPZ vymezuje povolené pomůcky CZVV, pro školní
zkoušku nejsou povoleny žádné podpůrné pomůcky, kromě standardních psacích potřeb.

Školné
1 250 Kč/1 měsíc = 15 000 Kč ročně, v případě, že školu navštěvují sourozenci, manželé, rodiče a
děti mají nárok na slevu 20 % po dobu souběhu studia.
Zájemci, kteří mají v 1. pololetí deváté třídy průměr do 1,5, budou přijati se slevou na školném
v prvním ročníku studia ve výši 50 %.

