Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023
(denní studium)
Informace o organizaci přijímacího řízení v souladu s §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona, v. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a
v. č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném
znění.
Jednotné přijímací zkoušky se konají.
Studijní obory 63-41-M/01 (Bezpečnostní služby) a 65-42-M/01 (Hotelnictví a cestovní ruch) =
povinnost doložit zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení
vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání).
Přihlášku doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu školy nejpozději do
1. března 2022. Přihláška je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce.
Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, byloli vydáno.
vzdělávání
uhradit ŠKOLNÉ
Jednotná přijímací zkouška
organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
forma zkoušky: písemná; didaktický test z českého jazyka a literatury, didaktický test z matematiky
termín konání zkoušky:
1. termín konání zkoušky: úterý 12. dubna 2022, náhradní termín 11. 5. 2022
2. termín konání zkoušky: středa 13. dubna 2022, náhradní termín 12. 5. 2022
Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
Kritéria přijímacího řízení
studijní průměr z 2. pololetí 8. třídy ZŠ: max. 25 bodů
studijní průměr z 1. pololetí 9. třídy: max. 25 bodů
výsledek didaktického testu z českého jazyka: max. 50 bodů
výsledek didaktického testu z matematiky: max. 50 bodů
motivační pohovor: max. 10 bodů
doložené výsledky v soutěžích, olympiádách, zájmové činnosti (musí mít vazbu ke zvolenému
studijnímu oboru): max. 5 bodů
Průměrný prospěch v jednotlivém
klasifikačním období na ZŠ
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Výsledné bodové hodnocení je dáno součtem bodů:
z didaktických testů jednotné přijímací zkoušky
z výsledků za 2 klasifikační období na ZŠ
za motivační pohovor
za doložené výsledky v soutěžích, olympiádách, zájmové činnosti mající vazbu ke zvolenému
studijnímu oboru
Maximální počet bodů zahrnutých do hodnocení je 165. Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého
celkového počtu bodů (řazeno od nejvyššího k nejnižšímu).
O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí ve zvoleném oboru dané výsledným součtem bodů z jednotlivých
částí a splněním kritérií přijímacího řízení.
ce, kterou písemně obdrží každý uchazeč.
Rozhodování o přijetí nebo nepřijetí při rovnosti bodů
V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
vyšší bodové hodnocení za výsledek didaktického testu z ČJL
vyšší bodové hodnocení za průměrné prospěchy ve 2 sledovaných klasifikačních obdobích na ZŠ
vyšší počet bodů získaných z motivačního pohovoru
vyšší počet bodů získaných za doložené výsledky soutěží, olympiád a zájmové činnosti
lepší hodnocení předmětu (známka) z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí (nepřijetí)
Bude zveřejněno (odesláno) na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče
v CERMATU, nejpozději 28. dubna 2022.
Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o přijetí: odevzdává do 10 pracovních dnů zápisový lístek.
Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium se proti tomuto
rozhodnutí lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy a sportu prostřednictvím ředitelky Euroškoly.
Přihláška ke studiu:
prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Počty přijatých uchazečů pro školní rok 2022/2023
obor vzdělání

kód oboru

forma studia

přijímaný počet

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

63-41-M/01

denní

30

MARKETING A REKLAMA

63-41-M/01

denní

20

HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

65-42-M/01

denní

30

V České Lípě 11. 1. 2022
Mgr. Petra Kašparová
ředitelka školy
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