Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická se sídlem
v Hronově, Hostovského 910, vyhlašuje přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok
2019/2020.
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1. Seznam nabízených oborů vzdělávání
Ve školním roce 2019/2020 bude vzdělávání probíhat ve třech centrech (bývalých samostatných
školách) v Červeném Kostelci, v Hronově a ve Velkém Poříčí.

Centrum elektrotechnických a strojírenských technologií Hronov
Předpokládaný
počet
přijímaných
uchazečů

Ukončení
studia

Forma studia

Délka
studia
(roky)

CNC technika a robotika ve
výrobních procesech

MZ

Denní

4

30

26-41-M/01
Elektrotechnika

Automatizace a řízení

MZ

Denní

4

30

23-45-L/01 Mechanik
seřizovač

Mechanik seřizovač

MZ

Denní – zkrácené
studium

2

30

23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

VL

Denní

3

30

26-51-H/01 Elektrikář

Elektromechanik

VL

Denní

3

30

23-68-H/01 Mechanik
opravář motorových
vozidel

Automechanik

VL

Denní

3

30

Kód a název oboru

23-41-M/01 Strojírenství

Zaměření (ŠVP)

Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Kód a název oboru

Zaměření (ŠVP)

Ukončení
studia

Forma studia

Délka
studia
(roky)

Předpokládaný
počet
přijímaných
uchazečů

34-52-L/01 Tiskař na
polygrafických strojích

Polygrafie

MZ

Denní

4

18

34-53-L/01 Reprodukční
grafik pro média

Reprodukční grafik

MZ

Denní

4

21

34-52-H/01 Tiskař na
polygrafických strojích

Technologie tisku

VL

Denní

3

20

34-52-H/01 Tiskař na
polygrafických strojích

Moderní tiskové technologie

VL

Denní – zkrácené
studium

1

14

34-53-H/01 Reprodukční
grafik

Komerční grafika a fotografie

VL

Denní – zkrácené
studium

1

14

66-52-H/01 Aranžér

Interiérový a propagační
design

VL

Denní

3

22

69-51-H/01 Kadeřník

Vlasová tvorba

VL

Denní

3

24

82-41-M/05 Grafický
design

Propagační design

MZ

Denní

4

25

Centrum textilních technologií a oděvní tvorby Červený Kostelec

Kód a název oboru

Zaměření (ŠVP)

Ukončení
studia

Forma studia

Délka
studia
(roky)

Předpokládaný
počet
přijímaných
uchazečů

31-41-M/01 Textilnictví

Technické a netkané textilie

MZ

Denní

4

20

31-41-M/01 Textilnictví

Technické a netkané textilie

MZ

Denní – zkrácené
studium

2

10

31-43-M/01 Oděvnictví

Sportovní designer a styling

MZ

Denní

4

20

31-43-M/01 Oděvnictví

Sportovní designer a styling

MZ

Denní – zkrácené
studium

2

10

31-57-H/01 Výrobce
textilií

Operátor textilní výroby

VL

Denní

3

15

31-57-H/01 Výrobce
textilií

Prodavač oděvů, textilu a
módních doplňků

VL

Denní

3

15

31-58-H/01 Krejčí

VL

Denní

3

15

31-58-H/01 Krejčí

VL

Denní – zkrácené
studium

1

15

VL

Denní

3

24

82-41-M/07 Modelářství a
Módní designer a styling
návrhářství oděvů

MZ

Denní

4

15

82-41-M/07 Modelářství a Oděvní a textilní design,
návrhářství oděvů
navrhování interiérů

MZ

Denní

4

15

28-52-H/01 Chemik

Gumař - plastikář

Legenda:
Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
Tříletý obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem
Čtyřletý umělecký obor ukončený maturitní zkouškou – přijímací řízení s talentovou zkouškou
MZ – Maturitní zkouška
VL – Výuční list (závěrečná zkouška)
Zkrácené studium – pro držitele maturitního vysvědčení u maturitních oborů, nebo výučního listu u
učebních oborů zakončených VL. Studium bez všeobecně vzdělávacích předmětů zaměřené jen na
odborné předměty a praktické předměty.

2. Přihláška k přijetí na střední školu
Přihlášky ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podávat od 1. 2. 2019 do 1. 3. 2019
pro všechny nabízené obory, kromě umělecky zaměřených.
Formulář přihlášky zpravidla poskytuje základní škola popř. střední škola. Přihlášku v elektronické
podobě je možno stáhnout na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/45681/ nebo na
stránkách školy (nemusí být vytištěna barevně).
Ke studiu se hlásí uchazeči, kteří ukončí povinnou školní docházku nejpozději na konci školního
roku 2018/19.
Uchazeči ke studiu čtyřletého maturitního oboru musí absolvovat všech devět ročníků ZŠ (nebo
první 4 ročníky víceletého gymnázia). Řádné ukončení studia na ZŠ uchazeč následně doloží při
nástupu ke studiu na SŠ.
Vyplnění přihlášky
Silně orámovanou část první strany přihlášky vyplní uchazeč, nejlépe hůlkovým písmem (hlavně
čitelně). Nezapomeňte na aktuálně platné telefonní číslo a e-mail uchazeče i zákonného
zástupce (u nezletilých uchazečů) pro rychlou komunikaci, zasílání pozvánek, informací o
průběhu PŘ apod.
Zákonný zástupce, který je uživatelem datové schránky, uvede registrační kód své datové
schránky.
Uchazeči se zdravotním znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami toto
vyznačí na přihlášce a doloží písemným vyjádřením školského poradenského zařízení formou

přílohy k přihlášce.
Pokud uchazeč podává přihlášku na dvě různé školy nebo dva obory jedné školy, vyplní vždy dvě
naprosto identické přihlášky (i když se hlásí na dva různé obory jedné školy), a to včetně pořadí
škol nebo oborů. Na prvním místě by měla být uvedena ta škola nebo ten obor, který uchazeč
upřednostňuje.
Na skutečné umístění Zápisového lístku ale nemá pořadí vliv. Uchazeč se může rozhodnout, že
nastoupí na kteroukoliv z uvedených škol, pokud splnil podmínky přijímacího řízení.
Uchazeči hlásící se do vyššího ročníku toto uvedou na přihlášce a doloží předchozí vzdělání
kopií vysvědčení z tohoto vzdělání. Na přijetí do vyššího ročníku není právní nárok, ředitel
individuálně posoudí, zda a za jakých podmínek bude uchazeč přijat.
Ostatní uchazeči hlásící se do prvního ročníku uvedou v kolonce „Ročník SŠ“ slovo první.
Kolonka Termín přijímací zkoušky uchazeč vyplní podle upřesnění termínu ředitelem školy, na
kterou se uchazeč hlásí (platí zejména pro další kola přijímacího řízení). V případě prvního kola,
pokud bude údaj nevyplněn, předpokládáme, že se uchazeč hlásí u školy, která je první v pořadí,
na první řádný termín a u školy uvedené na druhém pořadí na druhý řádný termín. Uchazeč o
maturitní obory může absolvovat písemnou zkoušku dvakrát, ve dvou řádných termínech, pro obě
školy (oba obory). Přitom se započítává pouze ta lepší z obou zkoušek.
V kolonce Zkrácené studium škrtněte NE, pokud nesplňujete podmínky pro přijetí do této formy
studia (absolvent tříletého oboru SŠ pro zkrácené studium zakončené VL, případně absolvent
maturitního oboru SŠ pro zkrácené studium zakončené MZ nebo VL).
Nezapomeňte přihlášku podepsat – uchazeč i zákonný zástupce (u nezletilého uchazeče). Bez
podpisů je přihláška neplatná.
Lékařský posudek vyplňuje dorostový lékař uchazeče na základě zdravotního stavu uchazeče s
přihlédnutím k oboru, na který se uchazeč hlásí. Potvrzeny musí být obě přihlášky. Musí být
patrné, pro který obor je posudek vystaven (pro některé obory nejsou posudky vyžadovány
vůbec, u jiných oborů se musí zohlednit specifika každého oboru). Pro přijetí na všechny obory
SŠPTP je nutný lékařský posudek. Pokud lékař vystaví zdravotní posudek na zvláštním
tiskopisu, nemusí se vyplňovat na přihlášce, přiloží se k přihlášce jako příloha. Tento posudek je
možno okopírovaný použít pro další kola přijímacího řízení. Bez lékařského posudku je přihláška
neplatná a pokud uchazeč nedoloží posudek nejpozději 15.4.2019, bude z přijímacího řízení
vyřazen.
Druhou stranu přihlášky zpravidla vyplní základní škola, kterou uchazeč navštěvuje (navštěvoval)
a potvrdí správnost údajů podpisem a razítkem. Tento zápis je možno nahradit předloženou kopií
vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.
Výsledky posledních dvou ročníků ZŠ vyplní i uchazeči, kteří ukončili studium na jiné střední
škole.
Pokud uchazeč ukončil povinnou školní docházku na škole v zahraničí, musí toto doložit úředním
překladem vysvědčení z této školy (neplatí pro slovenský jazyk).
Protože součástí kritérií je možnost získání dalších bodů za ukončené další vzdělání a účast
soutěžích ve vyšších než školních kolech (všeobecné a odborné soutěže a olympiády), je možno
jako přílohu přihlášky přiložit patřičné doklady (vysvědčení, výsledky soutěží apod.).

3. Organizace prvního kola přijímacího řízení
První kolo přijímacího řízení proběhne:
 pro čtyřleté maturitní obory formou jednotného zadání písemné zkoušky z matematiky a
českého jazyka a literatury v rozsahu učiva pro osmé a deváté třídy ZŠ, dne 12. 4. 2019
pro školu uvedenou na prvním místě a 15.4.2019 pro školu uvedenou na druhém
místě (řádný termín). Náhradní termíny jsou stanovené na 13. a 14. 5. 2019.
Náhradního termínu se účastní pouze ti uchazeči, kteří se ze závažných důvodů
nezúčastnili zkoušky v řádném termínu a tuto neúčast písemně omluví nejpozději do 3
dnů řediteli školy. Ředitel školy omluvenku posoudí a rozhodne o jejím uznání, nebo
neuznání.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění
hodnocení výsledků jednotné zkoušky Centrem podle § 60e odst.1 školského zákona.
Centrum zpřístupňuje výsledky nejpozději do 28. 4. 2018, nejzazší termín pro zveřejnění



školou je tedy 30. 4. 2018
pro tříleté obory s výučním listem písemnou zkoušku nekonají, hodnocení je jen na
základě výsledků předchozího vzdělávání. Hodnocení proběhne dne 22. 4. 2019.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. 4. 2019 (nejpozději 24. 4. 2019)

Uchazeči o čtyřleté maturitní obory se dostaví na základě písemné pozvánky, kterou obdrží
nejpozději 14 dní (v případě prvního kola, v dalších kolech 7 dní) před vlastní zkouškou, do 8:15
hod do hlavní budovy SŠPTP, Hostovského 910, Hronov,
http://mapy.cz/zakladni?x=16.1789214&y=50.4762186&z=18&source=firm&id=255947
kde budou od 8.30 hod absolvovat písemné přezkoušení z ČJL a M. Test z matematiky trvá 70
minut, test z ČJ 60 minut (v případě doloženého vyjádření PPP o zdravotním znevýhodnění může
být limit přiměřeně navýšen). Předpokládané ukončení celé zkoušky bude do 13:15 (max. 14:00).
Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby - pero (propiska) píšící modře nebo černě, pro test z
matematiky rýsovací potřeby. Testy nelze vyplňovat obyčejnou tužkou (testy se skenují a
odesílají elektronicky do Centra, zápis tužkou by na skenu nebyl čitelný). Žádné další pomůcky
(ani kalkulačka) nejsou povoleny. Mobilní telefony musí být po celou dobu zkoušky vypnuty a
uloženy mimo dosah uchazeče (např. v tašce, batohu a pod.). Použití nedovolených pomůcek
může být důvodem k okamžitému ukončení zkoušky s počtem bodů 0.
Před první zkouškou bude uchazečům přiděleno identifikační číslo (bude také na pozvánce),
které je uvedeno vedle jména na každém testu a pod kterým budou zveřejněny výsledky
přijímacího řízení na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy.
Během zkoušky uchazeči neopouští zkušební místnost a nesmí ostatní vyrušovat (ani konzumací
jídla nebo nápojů). Porušení tohoto zákazu může být důvodem k okamžitému ukončení zkoušky s
počtem bodů 0.
Pro první kolo přijímacího řízení budou použity testy centrálně vypracované organizací CERMAT.
Tato organizace bude testy opravovat a škola musí výsledky zveřejnit do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné zkoušky Centrem (nejpozději 30. 4. 2018). Lepší
výsledek ze dvou možných řádných termínů je platný pro obě školy uvedené na přihlášce (pro
dva maturitní obory jedné školy). Úspěšné testy je možno použít pro další kola přijímacího řízení.
V tom případě uchazeč přiloží protokol z prvního kola k přihlášce ke studiu v kolech dalších.
Úspěšný výsledek (min. 10 bodů v každém testu) bude uznán a další písemné přezkoušení
uchazeč nemusí absolvovat.
Pro všechna další kola přijímacího řízení budou použity testy vypracované školou (v případě, že
uchazeč nepředloží úspěšný protokol z prvního kola přijímacího řízení).
Pokud se ze závažných důvodů uchazeč nezúčastní zkoušky, musí svoji neúčast doložit do 3
dnů. Uzná-li ředitel důvody neúčasti jako opodstatněné, stanoví tomuto uchazeči náhradní termín
zkoušky (pro první kolo PŘ jsou termíny stanoveny na 13. a 14. 5.2019)
Uchazeči o tříleté obory s výučním listem žádnou písemnou zkoušku nekonají a budou
hodnoceni podle platných kritérií jen na základě výsledků předchozího studia. Podle těchto
výsledků bude vypracován žebříček uchazečů a výsledek bude zveřejněn po oborech pod
identifikačními čísly 22. 4. 2019 na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy.
Identifikační čísla budou uchazečům písemně sdělena (e-mailem, případně poštou) po
zpracování všech došlých přihlášek, nejpozději týden před termínem přijímacího řízení.
Na základě výsledku přijímacího řízení budou úspěšní uchazeči zveřejněni pod svým
identifikačním číslem na vývěsce školy, webových stránkách a Facebooku školy. Žádné další
písemné rozhodnutí nedostanou.
Neúspěšní uchazeči budou neprodleně (nejpozději do 3 dnů) písemně informováni poštou,
zásilkou do vlastních rukou, která doručí Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu i s odůvodněním.
Rozhodnutí, které nelze doručit (špatná adresa na přihlášce, neoznačená poštovní schránka
a pod.), se ukládá na poště na dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Poštovní
doručovatel vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky.
Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati pro velký počet uchazečů,
mohou do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí podat písemné odvolání proti rozhodnutí
o nepřijetí. Na základě tohoto odvolání mohou být přijati na uvolněná místa.
Protože téměř všichni uchazeči si podávají dvě přihlášky, nastoupí ve skutečnosti jen přibližně
polovina z přihlášených uchazečů. Na místa těch, kteří nastoupí na jinou školu (obor) mohou

postoupit uchazeči, kteří si podali včas odvolání. S velkou pravděpodobností budou všichni přijati.
4. Zápisový lístek
Uchazeči – žáci základní školy – obdrží zápisový lístek ve své základní škole.
Ostatní uchazeči (zákonní zástupci) obdrží zápisový lístek na základě žádosti osobně nebo
poštou do vlastních rukou prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Viz.
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/prijimaci-rizeni/informace-kvydavani-zapisovych-listku-krajskym-uradem-kralovehradeckeho-kraje-32876/
Zápisový lístek uchazeč odevzdá do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího
řízení střední škole, kam byl přijat - nejpozději 6. května 2019 pro uchazeče o tříleté obory s
výučním listem v prvním kole přijímacího řízení. Termín u čtyřletých oborů bude upřesněn na
základě data zpřístupnění výsledků zkoušky Centrem.
Zápisový lístek může uchazeč vzít zpět ze školy, na níž jej uplatnil, jen pokud je na druhou školu
přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení.
Zápisový lístek musí být řádně vyplněn a podepsán uchazečem a zákonným zástupcem (u
nezletilých uchazečů).

5. Kritéria pro přijetí ke studiu na SPŠ Hronov

1. Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (kromě uměleckých oborů)
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky
(v prvním kole centrálně zadávané a hodnocené testy MŠMT, v dalších kolech testy
zadávané i hodnocené SŠPTP) a hodnocení z 1. pololetí 9. třídy a 2. pololetí 8. třídy ZŠ
(odpovídající vysvědčení u uchazečů z žáků víceletých gymnázií).
Hodnocení přijímacího řízení:
 písemná část přijímací zkoušky
 český jazyk - min. 10 bodů max. 50 bodů
 matematika - min. 10 bodů max. 50 bodů
 prospěch na posledních dvou vysvědčeních ze základního vzdělávání

průměr známek z předmětů ČJ, CJ, M, F, ON (SV), TV (nebo jejich ekvivalentní
náhrada), u oborů Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro
média se do průměru započítá navíc i předmět Výtvarná výchova ( nebo jeho
ekvivalentní náhrada)– viz tabulka, max. 40 bodů za každé vysvědčení
 známka z chování na obou vysvědčeních ze základního vzdělávání – viz tabulka
(záporné body za snížené známky z chování)
 skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (všeobecné
a odborné soutěže a olympiády - účast ve vyšších než školních kolech v posledních dvou
letech studia na ZŠ, dosažené další vzdělávání (tříleté s výučním listem nebo čtyřleté
s maturitním vysvědčením nebo těsně před jeho dokončením ) + 20 bodů
Podmínkou nutnou pro přijetí je minimálně 10 bodů z každé písemné zkoušky a min. 10 bodů za
ostatní kritéria.
Dle nařízení MŠMT musí být výsledky písemné přijímací zkoušky započítány poměrem 60% k 40%
z hodnocení dle ostatních kritérií do celkového hodnocení.
Proto bude součet bodů obou písemných zkoušek vynásoben koeficientem 0,6 a body získané dle
ostatních kritérií (vysvědčení, chování, skutečností které osvědčují vhodné schopnosti)
koeficientem 0,4. Součet takto získaných bodů slouží pro sestavení pořadí uchazečů.
V přijímacím řízení může být přijat maximální počet uchazečů uvedený v tabulce přehledu
oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje počet bodů získaných v písemné přijímací
zkoušce (součet ČJ a M), v případě shody potom lepší průměr z uvedených předmětů na
posledním pololetním vysvědčení.
Pro uchazeče o maturitní obory, kteří si podají přihlášku ke studium na SŠPTP, budeme organizovat
tzv. Přijímačky nanečisto. Zde si uchazeči vyzkouší, jak bude přijímací zkouška probíhat, napíší

si cvičné testy a budou s nimi rozebrány nejčastější chyby, kterých by se mohli dopustit. Účast je
dobrovolná, termín je sobota 6.4.2019, od 8:00 hod.

2. Obory vzdělání zakončené výučním listem
Součástí přijímacího řízení NENÍ písemná přijímací zkouška.
Hodnocení přijímacího řízení:
 prospěch na posledních dvou vysvědčeních ze základního vzdělávání
 průměr známek z předmětů ČJ, CJ, M, F, ON (SV), TV (nebo jejich ekvivalentní
náhrada),u oborů Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik, Aranžér
a Kadeřník se do průměru započítá navíc i předmět výtvarná výchova (nebo jeho
ekvivalentní náhrada) u oboru Chemik navíc i předmět chemie (bez výtvarné
výchovy) – viz tabulka, max. 40 bodů za každé vysvědčení
 známka z chování na obou uvedených vysvědčeních – viz tabulka
 skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (všeobecné
a odborné soutěže a olympiády - účast ve vyšších než školních kolech v posledních dvou
letech studia na ZŠ) + 20 bodů
Dle výše uvedených kritérií získají uchazeči určitý počet bodů (max. 100), z nichž se sestaví pořadí
uchazečů.
V přijímacím řízení může být přijat maximální počet uchazečů uvedený v tabulce přehledu
oborů do oborů vzdělání s výučním listem
V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje lepší průměr z hodnocených předmětů na
posledním pololetním vysvědčení.

Hodnotící tabulky výsledků předchozího vzdělávání – bodové hodnocení
(platí pro všechny obory vzdělávání pro všechna kola přijímacího řízení)

Průměr známek z předmětů ČJ, CJ, M, F, ON (SV), TV na výročním vysvědčení předposledního
a pololetním vysvědčení posledního ročníku základní školy:
Průměr

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Body

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

Průměr

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Body

24

23

22

21

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Chování na vysvědčení z předchozího vzdělávání:
Známka
Poslední vysvědčení

1

2

3

0

-5

-10

0

-5

-10

Body
Předposlední vysvědčení

Příklad výpočtu bodů pro pořadí uchazečů:

Příklad č.1.
Uchazeč o studium maturitního oboru předložil přihlášku s prospěchem za poslední dvě vysvědčení
základní školy (nebo poslední dvě vysvědčení nižšího gymnázia). Průměr známek z předmětů ČJ, CJ,
M, F, ON (SV), TV na prvním z nich je 2,1, na druhém 1,6. Z chování měl na obou vysvědčeních
hodnocení 1.
V osmé třídě se zúčastnil krajského kola Matematické soutěže, kde skončil na třetím místě.
Při písemném přezkoušení získal z Matematiky 42 bodů, z Českého jazyka a literatury 36 bodů.
Získané body:
- Písemná část

M

42 (splnil podmínku minimálního počtu 10 bodů za zkoušku)

ČJ

36 (splnil podmínku minimálního počtu 10 bodů za zkoušku)

součet

78

vynásobeno 60%

- Vysvědčení 8. třída (závěrečné)

29 (viz. tabulka)

- Vysvědčení 9. třída (pololetní)

34 (viz. tabulka)

- Chování 8. třída

0 (viz. tabulka)

- Chování 9. třída

0 (viz. tabulka)

- soutěže

20
součet

46,8 bodů

83 (splnil podmínku minimálního počtu 10 bodů za ostatní kritéria)
vynásobeno 40%
33,2 bodů

Celkem získáno po přepočtu

80 bodů

Příklad č.2
Uchazeč o studium tříletého oboru předložil přihlášku s prospěchem za poslední dvě vysvědčení
základní školy. Průměr známek z předmětů ČJ, CJ, M, F, ON (SV), TV na prvním z nich je 2,9, na
druhém 3,2. Z chování měl v 8. třídě hodnocení 2, v deváté třídě 1.
Po ZŠ nastoupil na SŠ, kde je v posledním ročníku studia, což doložil pololetním vysvědčením z
posledního ročníku studia.
Získané body:
- Vysvědčení 8. třída (závěrečné)

21 (viz. tabulka)

- Vysvědčení 9. třída (pololetní)

16 (viz. tabulka)

- Chování 8. třída

-5 (viz. tabulka)

- Chování 9. třída

0 (viz. tabulka)

- další vzdělání
Celkem získáno

20
52 bodů

