PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Marketing a reklama
Co musí zájemce a zákonný zástupce udělat?
Podat vyplněnou PŘIHLÁŠKU poštou nebo doručit osobně do 1. 3. 2022 (u uchazečů se
speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského
poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání
školní přijímací zkoušky).
V případě, že na přihlášce nejsou potvrzeny ZNÁMKY základní školou, předat Euroškole
současně s přihláškou kopii vysvědčení z 8. třídy a výpis vysvědčení 9. třídy.
Absolvovat JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU z CJL a MAT - 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 a MOTIVAČNÍ POHOVOR
uzavřít SMLOUVU O STUDIU (zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák). Termín podpisu
smluv bude upřesněn.
doručit škole ZÁPISOVÝ LÍSTEK nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
uhradit ŠKOLNÉ
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
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.
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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.
Přijímací řízení (řádný termín) proběhne v úterý 12. dubna 2022 v budově Euroškoly Česká
Lípa, Železničářská 2232 v čase uvedeném na pozvánce, kterou písemně obdrží každý uchazeč.
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. Rozhodnutí o
přijetí ke studiu se nezasílá poštou.
Nahlédnutí do spisu
Ředitelka školy umožní zákonným zástupcům uchazečů nahlédnout do spisu a vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí v sekretariátu Euroškoly Česká Lípa, Železničářská 2232, 1. patro. Termín
a podmínky nahlédnutí budou zveřejněny na stránkách: ceskalipa.euroskola.cz
Přijímání uchazečů – cizinců
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4
školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na základě
žádosti přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří
rozhovorem. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku školní přijímací zkoušky uchazečů, kteří
nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných
uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení otázek z
matematiky, otázek ze zvoleného oboru a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují
znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro
jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
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Zápisový lístek
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na
Euroškole Česká Lípa odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU ředitelce školy, která rozhodla o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 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. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se
žákem školy nestává.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit
zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
Předání rozhodnutí o přijetí, uzavírání smluv o studiu
Zákonní zástupci přijatých žáků obdrží ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ke studiu (nebude zasíláno
poštou), uzavřou smlouvu o studiu a odevzdají zápisový lístek
Nepřijatí žáci
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí poštou na doručenku, majitelům
datových schránek prostřednictvím datové schránky a všem také elektronicky prostřednictvím emailu. Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno
ředitelce školy, která vydala rozhodnutí. Pokud o odvolání sama nerozhodne, postoupí je k
rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMTS KÚ v Liberci. Počátek této lhůty začíná dnem
následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na
poště poslední den lhůty.
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. Uchazeči, kteří dosáhnou v 1. pololetí 8.
ročníku i v 1. pololetí 9. ročníku průměr 1.0-1.5, budou přijati se slevou na školném ve výši 50 %.
v prvním ročníku studia
LEGISLATIVA
Přijímací řízení upravuje: Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění Vyhláška č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění Zákon č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění

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