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Hodnocení předchozího vzdělávání: 

 

1. Hodnocení uchazeče na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

 Známky na vysvědčení (výroční 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku) 

z předmětů biologie, chemie. Za každou jedničku získává uchazeč 4 body, za každou 

dvojku 2 body, za každou trojku 1 bod, za každou čtyřku 0 bodů, tj. nejvíce 32 bodů. 

 Průměrný prospěch (výroční 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku). 

Za každý průměrný prospěch získává uchazeč v lineární závislosti po částech od 9 bodů 

(průměr 1,00) do 0 bodů (průměr 2,50 a horší), tj. nejvíce 36 bodů. 

 

2. Účast v soutěžích 

Za účast v 3. a 4. ročníku střední školy v olympiádě z biologie, fyziky, chemie nebo 

matematiky. Při účasti ve školním kole 8 bodů, při účasti vyšším kole získá 16 bodů. 

 

Stanovení pořadí uchazečů o studium:  
1. Uchazeči o studium nebudou skládat přijímací zkoušky. 

2. Pořadí přijatých studentů je dáno výsledným součtem bodů dosažených v hodnocení 

předchozího vzdělávání a trvalého bydliště uchazeče. 

3. Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí součet bodů za známky na 

vysvědčení z předmětů matematika a chemie, případně průkaz ZPS. 

4. Ředitelství školy si vyhrazuje v případě otevření pouze jednoho studijního oboru převést 

přihlášky po dohodě s uchazeči o studium do tohoto oboru.  

 

Kritéria pro kombinovanou formu studia jsou stejná jako pro denní formu studia. 

Podmínky přijetí - shrnutí: 

 úspěšné absolvování středního vzdělání zakončeného maturitou, 

 podání přihlášky ke studiu v termínu do 31. května (1. kolo) nebo do 31. července (2. kolo),  

 přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu (podle přílohy č. 2 

nařízení vlády 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání), 

 před zahájením studia je nutné si opatřit "Zdravotní průkaz" (Průkaz pracovníka potravinářství), 

 ukončení přijímacího řízení – nejpozději 31. října 2018. 


