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4.



Údaje o počtu žáků školy

Tabulky s komentářem v členění podle oborů, programů a činností

Školní rok

Počet tříd

2015/2016

8

170

2014/2015

8

161



Počet žáků

Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele
8,50 (interní vyučující)
21,25
7,39 (všichni)
8,94 (interní vyučující)
20,12
7,66 (všichni)

Údaje o přijímacím řízení

SŠ a VOŠ

počet

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ (prima, kvinta)

42

Počet podaných přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do SŠ (prima)

1

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení (prima, kvinta)

30

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení

11

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ
z toho vyřešeno autoremedurou

6

z toho postoupeno krajskému úřadu

6
0

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení (prima)

1

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení

0

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku

6

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku

0
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Údaje o rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy
počet
Rozhodnutí:

67
počet

o přestupu do jiné SŠ

8

o zajištění základního vzdělávání jiným způsobem (§ 38)

3

o změně oboru vzdělání

0

o přerušení vzdělávání

2

o opakování ročníku

0

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ

0

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ

0

o vyloučení podle § 31 ŠZ

0

o vyloučení ze studia na jeden den/kurz podle ŠVP STUDENT

0

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ

0

o povolení individuálního vzdělávání žáka

0

o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka

0

o odkladu povinné školní docházky

0

o snížení úplaty za poskytování školských služeb

0

o prominutí úplaty za poskytování školských služeb

0

celkem
13
pozn.: Rozhodnutí vztahující se k přijímacímu řízení jsou obsažena v předchozí tabulce.
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