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Uchazeč
Pozvánka ke školní přijímací zkoušce na ŠMVV Praha

V Praze dne 25.5.2020
Vážená/ý uchazečko/i o studium,
zveme Vás na školní přijímací zkoušku, která proběhne dne 5.6.2020 od 13 hodin v budově
školy v ulici Michelská 12, Praha 4.
Školní přijímací zkouška (ŠPZ) na obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01
proběhne před zkušební komisí formou ústní a částečně i písemnou (jedná se o osobní
motivační pohovor a zjištění obecných studijních předpokladů (OMP)) a je součástí celého
přijímacího řízení na naši školu.
Po ukončení ŠPZ vyplníte rozřazovací test z anglického jazyka pro rozdělení do skupin
podle úrovně znalosti jazyka, protože osobní přítomnost v měsíci červnu v jiném termínu
zřejmě nebude možná.
U žáků s OMJ proběhne také pohovor, který ověřuje znalost češtiny jako vyučovacího
jazyka školy.
K vykonání ŠPZ se dostavte s minimálně půlhodinovým předstihem. S sebou si přineste
vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,
psací potřeby a doklad totožnosti (OP, průkaz pojištěnce apod.). Součástí této pozvánky je
také soubor hygienických a bezpečnostních pravidel, které musíte dodržet při konaní ŠPZ i
JPZ. Tato pravidla vycházejí z dokumentu MŠMT ČR Ochrana zdraví na středních školách,
konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních
zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, ze dne 6.5.2020.
Doprovázející rodič nemá přístup do budovy školy.

Kritéria přijímacího řízení na ŠMVV Praha:
1.

JPZ (jednotná přijímací zkouška) – (CJL – 50 bodů, 70 minut, propisovací tužka;
MAT – 50 bodů, 85 minut, propisovací tužka, rýsovací potřeby)
max. celkem 100 bodů, počítá se lepší výsledek – x 0,6

termín – 8. června 2020 – Matematika 8:30, Český jazyk a literatura 10:55
Pozvánku jste obdrželi do svých e-mailových schránek ze systému CERTIS CERMAT a
konáte ji na té škole, kterou jste ve své přihlášce uvedli na prvním místě.
2.
3.

Školní přijímací zkouška – viz výše
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání (VV, 8. ročník, ½ 9. ročníku).
Celkem 2. + 3. Oblast max. 100 bodů, z toho 80 bodů OMP
a 20 bodů VV /20 bodů =
průměr 1,00/ - x 0,4

Výsledek obou částí vytvoří konečný počet bodů a podle něj se uchazeč umísťuje na
stupnici od 1 do 90.
Neúčast na JPZ musí být do 3 dnů řádně omluvena řediteli školy, náhradní termíny jsou
stanoveny na 23.6. 2020 – uchazeč bude opět pozván.
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro
přijímací řízení na školní rok 2020/21
v 1. kole
60
v dalších
30
kolech
Celkem
90
Průběh přijímacího řízení se ve školním roce 2019/2020 řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o
zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve
školním roce 2019/2020 a prováděcí vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení,
maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
U přijímacího řízení Vám přejeme mnoho štěstí a pevné nervy a těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Vladimíra Michalíková v. r.
Ředitelka školy

