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VYHLÁŠENÍ 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
pro studijní obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum 

přijímání ke studiu ve školním roce 2018/19 (nástup od 1. 9. 2018) 
 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

28. KVĚTEN 2018 
 
 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
Přihlášku je nutno odevzdat do školy nejpozději do pátku 20. května 2018. 
Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Hodnocení školní přijímací zkoušky 
Všichni uchazeči budou při školním přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií: 

A. Portfolio vlastních prací (projekty, ročníkové práce, referáty, umělecké nebo řemeslné 
práce, literární a hudební práce, apod.) 

B. Prezentace portfolia 
C. Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut, který je zaměřen na obecné 

studijní předpoklady a motivaci ke studiu. 
 
Bodové hodnocení jednotlivých kritérií: 

A. Vlastní portfolio – max. 15 bodů 
B. Prezentace portfolia – max. 20 bodů 
C. Motivační pohovor – max. 15 bodů 

Ke splnění podmínek školní přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout minimálně 30 bodů. 

DALŠÍ USTANOVENÍ 
● Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ i ve formě slovního hodnocení, přiloží k 

přihlášce kopie tohoto vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ. 
● Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami. 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 přijímací zkoušky. 

● Přijímání cizinců. Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly 
předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost promíjí jednotná přijímací 
zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u nich ověřena rozhovorem. 

● Ústní pohovor provádí přijímací komise jmenovaná ředitelem školy. 
● Seznam registračních kódů přijatých a nepřijatých uchazečů (pořadí úspěšnosti) bude 

zveřejněn ve vestibulu školy a na internetu (www.waldorf.pb.cz).  
● K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. 

Zápisový lístek je nutné podat řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění 
rozhodnutí. 

 
 
V Příbrami 11.5.2018  

 
Mgr. Robert Žák 
ř e d i t e l   š k o l y     

                                                         


