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Kritéria přijímacího řízení - střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Kritéria přijetí: 
 
Uchazeči získají body za prospěch na ZŠ. Bodují se uvedené předměty obou pololetí osmé a 
prvního pololetí deváté třídy (český jazyk a literatura, anglický jazyk, další cizí jazyk, dějepis, 
občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie).  
Uchazečům, kteří již ZŠ ukončili, nelze v přijímacím řízení hodnotit 2. pololetí školního roku 
2019 / 2020. Získané body za 1. pololetí školních roků 2019/2020 a 2020/2021 se násobí 
koeficientem 1,5. 
Za prospěch na ZŠ je možné získat max. 60 bodů. 
 
Pravidlo pro přidělování bodů: 
Stupeň klasifikace   body 
Výborný    2 
Chvalitebný    1,5 
Dobrý     1 
Dostatečný     0,5 
Nedostatečný (žádné hodnocení) 0 
 
U oboru Ekonomika a podnikání (zaměření Management sportu) je možné získat další body za 
výkonnostní předpoklady hráče – dosažená soutěžní úroveň uchazeče (doloženo potvrzením od 
sportovního klubu) 
 
sportovní výkonnost na úrovni nadregionálních soutěží   5 bodů 
sportovní výkonnost na úrovni krajských soutěží               3 body 
sportovní výkonnost na úrovni okresních soutěží              1 bod 

 
Všichni uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 
(možno získat 50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky). 
1. kolo přijímacího řízení: 1. řádný termín testů 13. 4. 2023, 2. řádný termín testů 14. 4. 2023. 
Náhradní termín (pro omluvené žáky): 1. termín 10. 5. 2023, 2. termín 11. 5. 2023. 
 
Pořadí uchazečů u všech oborů bude sestaveno na základě dosažených bodů. Přijati budou 
ti, kteří dosáhli nejvyššího součtu bodů za prospěch ze základní školy + bodů za přijímací 
zkoušku (u oboru Ekonomika a podnikání je možno ještě získat body za výkonnostní 
předpoklady). Počet přijatých uchazečů je dán nejvyšším možným počtem přijímaných 
uchazečů. Uchazeči, kteří nedosáhnou minimální počet bodů, nesplní kritéria přijímacího 
řízení. 
 
Minimální počet bodů nutných pro přijetí:     

- za zkoušku z českého jazyka    min. 7 bodů 
- za zkoušku z matematiky     min. 7 bodů 
- celkový počet bodů      min. 55 bodů 



 
 
 
 

V případě rovnosti bodů budou přijati uchazeči: 
1) se ZPS, 
2) kteří mají vyšší počet bodů za prospěch ze základní školy, 
3) kteří mají menší počet dostatečných, 
4) kteří mají menší počet dobrých, 
5) kteří mají lepší známku (v daném pořadí) z předmětu český jazyk a literatura, popř. 

anglický jazyk,  
6) kteří mají lepší průměr ze všech známek na pololetních vysvědčeních ZŠ.   
 

Kritéria přijímacího řízení – střední vzdělání s výučním listem 
 

Kritéria přijetí: 
 
Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku. Podmínkou přijetí je elementární znalost 
českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Prokázání znalosti českého jazyka 
je možné hodnocením v předmětu český jazyk na vysvědčení z předchozího vzdělávání 
nebo rozhovorem ověřujícím znalost českého jazyka.  
Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ. Bodují se uvedené předměty obou 
pololetí osmé a prvního pololetí deváté třídy (český jazyk a literatura, anglický jazyk, další 
cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie).  
Uchazečům, kteří již ZŠ ukončili, nelze v přijímacím řízení hodnotit 2. pololetí školního roku 
2019 / 2020. Získané body za 1. pololetí školních roků 2019/2020 a 2020/2021 se násobí 
koeficientem 1,5. 
Za prospěch na ZŠ je možné získat max. 60 bodů. 
 

Pravidlo pro přidělování bodů: 
Stupeň klasifikace   body 
Výborný    2 
Chvalitebný    1,5 
Dobrý     1 
Dostatečný     0,5 
Nedostatečný (žádné hodnocení) 0 
 
Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě dosažených bodů. Přijati budou ti, kteří dosáhli 
nejvyššího počtu bodů. Počet přijatých uchazečů je dán nejvyšším možným počtem 
přijímaných uchazečů. Uchazeči, kteří nedosáhnou minimální počet bodů, nesplní kritéria 
přijímacího řízení. 
 
V případě rovnosti bodů budou přijati uchazeči: 
1) se ZPS, 
2) kteří nemají na vysvědčení nedostatečnou, 
3) kteří mají větší počet chvalitebných, 
4) kteří mají menší počet dostatečných, 
5) kteří mají lepší známku (v daném pořadí) z předmětu český jazyk a literatura, popř. 

anglický jazyk,  
6) kteří mají lepší průměr ze všech známek na pololetních vysvědčeních ZŠ.   

 
Obor                           Minimální počet bodů 
Kuchař - číšník 10 
Kadeřník 10  
Prodavač 10 
Ošetřovatel              10 



 
 
 
 
 
 

 
 

Upozornění k průběhu přijímacího řízení 
 

1) Nezbytným předpokladem, za kterého se může uchazeč stát žákem, je prokázání 
zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů 
vzdělání: 53-41-H/01 Ošetřovatel, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-51-H/01 Prodavač, 
69-51-H/01 Kadeřník, 29-42-M/01 Analýza potravin, 34-56-L/01 Fotograf, 53-41-M/03 
Praktická sestra a 69-41-L/01 Kosmetické služby.  

 

2) V rámci studia oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra je od 1. 9. 2022 ověřováno 
stupňovité propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů 
vzdělání 53 – Zdravotnictví ve středních a vyšších odborných školách (č. j. MSMT – 
32092/2021 – 2).  

    

3) Úprava podmínek pro přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou: 
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se 
při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí 
na základě žádosti přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která 
je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří 
rozhovorem. 
Uchazeči z Ukrajiny s vízem strpění mohou požádat o konání jednotné zkoušky 
z matematiky v ukrajinském jazyce. Podmínkou je doložení kopie dokladu o vízu 
strpění. 
  
Ředitel školy pro hodnocení výsledků přijímacího řízení cizinců vytváří pořadí 
uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v 
přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního 
vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z 
českého jazyka a literatury. Kritériem pro přijetí není minimální celkový počet bodů. 
 

4) Úprava podmínek pro přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem: 
U osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a 
které nebyly v předchozím vzdělávání hodnoceny v předmětu český jazyk, se znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří 
rozhovorem. 
 
 

5) V případě, že nebude na obor dostatečný počet uchazečů, může být tento obor 
z přijímacího řízení vyřazen, popř. počet přijímaných žáků do prvního ročníku 
může být nižší oproti předpokládanému počtu přijímaných žáků. 
 

 

 

 

 
Leden 2023       Mgr. Libor Fasora – ředitel školy 
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