
Další kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 

2017/2018 

32-41-M/01  
Design a zpracování průmyslových výrobků  

(obor Zpracování usní, plastů a pryže)  
Počet volných míst: 5 

63-41-M/01 
Asistent podnikatele  

(obor Ekonomika a podnikání)  
Počet volných míst: 8 

                                 

Termín k odevzdání přihlášek: do 26. 5. 2017 

Výsledky přijímacího řízení: zveřejněny 29. 5. 2017 

Pro II. a další kola přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky, pořadí uchazečů 

bude stanoveno pouze podle výsledků vzdělávání ze základní školy. Kritéria přijímacího řízení 

pro II. kolo jsou uvedena níže. 

 

Přihláška ke vzdělávání na střední škole: 

 Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení nejpozději 

do 26. května 2017  

 Na přihlášce bude vyplněna pouze 1. škola a obor vzdělání, přijímací zkouška se nekoná 

(nevypisuje). 

 Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný 

obor. 

 Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče z posledních ročníků 

vzdělávání na základní škole, pravost prospěchu je potvrzena základní školou. 

 U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou 

kopií vysvědčení ze dvou závěrečných ročníků docházky na základní školu. Uchazeč může 

k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy. 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), dle §16 zákona č.561/2004 Sb. 

(školský zákon), v posledním znění, doloží toto znevýhodnění potvrzené školským 

poradenským zařízením již k přihlášce. 

 K přihlášce je možné doložit účast na žákovských olympiádách a soutěžích v předmětech 

český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie. 

Rovněž je možno doložit účast v mimoškolních činnostech souvisejících s oborem, na který se 

hlásí. 

 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 29. 5. 2017. Podle výsledků dosažených jednotlivými 

uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých 

uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 

odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Kritéria dalších kol přijímacího řízení  

Přijímací řízení je upraveno v § 60 – 62 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění  

a příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení. 

Do oborů vzdělávání, pro které škola vypisuje přijímací řízení, musí být splněna podmínka zdravotní 

způsobilosti dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.  

 

 



V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle: 

a) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání  
b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 

Pro II. a další kola přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky, pořadí uchazečů 

bude stanoveno pouze podle výsledků vzdělávání ze základní školy.  

Bodový systém:  

je shodný pro všechna další kola přijímacího řízení 

 body váhy 

Prospěch ze ZŠ 180 b.  90% 

Olympiády, soutěže, jiné   20 b. 10% 

CELKEM MAXIMUM 200 b. 100% 

Prospěch ze ZŠ: maximum  180 bodů 

Uchazeč nemůže být ke studiu přijat, pokud byl ve sledovaném období (1. a 2. pololetí 8. třída 

a 1. pololetí 9. třída) na vysvědčení z jakéhokoliv předmětu klasifikován „nedostatečný“. 

 

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. V případě doložení prospěchu za 

úplnou 9. třídu (ukončeno základní vzdělávání) lze hodnotit prospěch za 1. a 2. pololetí 9. třídy.  

Do hodnocení se uchazeči započítávají výsledky, které jsou pro něj výhodnější. 

Prospěch převeden na bodový zisk dle rovnice: 

                           ø 8. tř. + ø 9. tř. 

          b = 252 – --------------------- x 72 

                                        2 

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 180 bodů. Průměr 3,5 dává 0 bodů. 
 

Olympiády, soutěže, jiné: maximum 20 bodů 

Účast v olympiádách a soutěžích v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační 

a komunikační technologie, fyzika a chemie: 

- školní kolo:   účast 5 bodů 

- okresní kolo:   účast 10 bodů 

- krajské a vyšší kolo:  účast 20 bodů  

Jiné aktivity: maximum                    20 bodů (bodový zisk se nesčítá) 
 

Hodnocení chování 
 

Uchazeč, který měl v hodnoceném období snížený stupeň z chování, bude znevýhodněn odečtením  

10 bodů, při snížení hodnocení chování o dva stupně, nebo při opakovaném snížení hodnocení 

chování bude znevýhodněn odečtením 20 bodů. 

 

Způsob určení pořadí uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení 

O pořadí přijímaných uchazečů rozhodují kritéria: 

a) celkový počet bodů získaných v přijímacím řízení, 

b) průměr známek v 1. pololetí 9. třídy základní školy, průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy 

základní školy, 

c) lepší známka v pořadí: matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk. 

 


