Střední škola letecká s.r.o.
Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice

Kritéria pro přijímací řízení pro I. a další kola přijímacího řízení
studijního oboru 23-45-L/02 Technik letadel (zaměření Avionik) na
školní rok 2020/2021
Ke studiu mohou být přijati žáci, kteří podají do 1. 3. 2020 řádně vyplněnou přihlášku ke studiu
oboru 23-45-L/02 Letecký mechanik (ŠVP „Avionik“), absolvují přijímací zkoušky, dostaví se
k přijímacímu řízení k převzetí rozhodnutí o přijetí a budou mít v době zahájení studia úspěšně
ukončenu 9. třídu povinné školní docházky.
Do prvního ročníku 2020/2021 bude přijato maximálně 48 žáků.
Podle studijních výsledků na základní škole - známky z předmětů matematika, fyzika, český
jazyk a literatura a cizí jazyk za poslední tři klasifikační období (u cizích státních příslušníků
bude známka z českého jazyka a literatury nahrazena známkou z mateřského jazyka) a výsledků
státních přijímacích testů bude vytvořeno pořadí uchazečů. Hodnocení výsledků ZŠ tvoří 40%
váhy kritérií pro přijetí ke studiu, výsledky státních testů pak 60% váhy.
Státní přijímací testy jsou konané v rámci Jednotné přijímací zkoušky, která je stanovena na
základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
Testy jsou z předmětů matematika a český jazyk a literatura.
Pokud uchazeč Jednotnou přijímací zkoušku nekonal (omluvená neúčast ve všech předepsaných
termínech 1. kola, nebo konání přijímacího řízení ve 2. a dalším kole), bude Jednotná přijímací
zkouška nahrazena motivačním pohovorem s uchazečem v den konání 2. a dalšího kola
přijímacího řízení.
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého
jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem
redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru
vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení
se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb.
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole,
se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost
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.
Pro každé kolo příjímacího řízení stanoví ředitel školy počet přijatých uchazečů s přihlédnutím
k výsledkům přijímacího řízení.
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