
Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

 

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek pro obory vzdělání: 

 Obory ukončené maturitní zkouškou: 
 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
(zaměření Asistent podnikatele) 

Počet volných míst: 6 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 
Zaměření: Programování CNC strojů 
                Technolog plastikářské výroby 

Počet volných míst: 2 

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 
Zaměření Design a zpracování výrobků 

Počet volných míst: 7 – Obor bude otevřen 
pouze v případě alespoň 5 odevzdaných 
přihlášek 

  
Obory ukončené výučním listem: 
 

23-56-H/01 Obráběč kovů Počet volných míst: 3 

23-51-H/01 Strojní mechanik Počet volných míst: 4 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 
Počet volných míst: 7 – Obor bude rozšířen  
o další místa pouze v případě alespoň 5 
odevzdaných nových přihlášek 

 
 
Termín k odevzdání přihlášek: do 1. 6. 2018  
 
Výsledky přijímacího řízení: zveřejněny 4. 6. 2018 
 
 
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole: 

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

1. června 2018  

 Na přihlášce bude vyplněna pouze 1. škola a obor vzdělání 

 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 4. 6. 2018. 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. 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude přijatým uchazečům rozesíláno v písemné podobě. 



Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů 

od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (to je do 19. 6. 2018).  

Na místo uchazeče, který nedoručí zápisový lístek v tomto termínu, bude přijat nejbližší nepřijatý 

uchazeč podle výsledkové listiny pořadí uchazečů, který podal odvolání v řádném termínu. 

Uchazeči, kteří podají odvolání, mohou být následně přijati na místa, která neobsadili přijatí uchazeči 

(neodevzdali zápisový lístek). 

 

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem 

Přijímací řízení je upraveno v § 59 – 60g zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a 

příslušným prováděcím předpisem – vyhláškou o přijímacím řízení. 

Do oborů vzdělání, 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)    výsledků hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, je-li stanovena 

c)    dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 

V dalších kolech přijímacího řízení ředitel školy rozhodl, že se přijímací zkouška nekoná. 

Druhé a další kola přijímacího řízení se budou konat dle uvedených kritérií: 

Prospěch ze ZŠ: maximum 100 bodů 

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 = 150 – ——————— x 50 

                            2 

Průměr 1,00 dává bodovou hodnotu b = 100 bodů. 

Bodové zvýhodnění: maximum  + 50 bodů 

Uchazeči, kteří se zúčastnili žákovských olympiád a soutěží v předmětech český jazyk, matematika, cizí 

jazyk, informační a komunikační technologie, fyzika a chemie, budou zvýhodněni při účasti ve školním 

kole připočtením 5 bodů, při účasti v městském a okresním kole připočtením 10 bodů, při účasti v 

krajském kole připočtením 15 bodů, při účasti v celorepublikovém kole připočtením 20 bodů a při účasti 

v mezinárodní soutěži připočtením 30 bodů. Uchazeči, kteří byli zapojeni mimo školu v činnostech 

souvisejících s oborem, na který se hlásí (ZUŠ, zájmové kroužky apod.), budou zvýhodněni připočtením 

20 bodů. Všechny uvedené aktivity musí být doloženy společně s přihláškou. 

Hodnocení chování: maximum – 20 bodů 

Uchazeči, kteří měli za hodnocené období sníženou známku z chování o jeden stupeň, budou 

znevýhodněni odečtením 10 bodů, při snížení o dva stupně a při opakovaném snížení známky z 

chování odečtením 20 bodů. 



Celkový počet bodů 

Celkový počet bodů, které může uchazeč získat, je dán součtem bodů dosažených za průměr známek 

ve škole (až +100 bodů), bodů získaných za zvýhodnění (až + 50 bodů) a odečtením bodů za sníženou 

známku z chování (až – 20 bodů). 

U uchazečů, u kterých bodový zisk ze základního vzdělávání určit nelze (např. absolventi základního 

vzdělávání v zahraniční škole – doloženo nostrifikovaným dokladem o ukončeném základním 

vzdělávání), bude bodový zisk a jazyková znalost českého jazyka pro výuku u těchto uchazečů je 

doplněna přijímacím pohovorem. 

Způsob určení pořadí uchazečů 

O pořadí přijímaných uchazečů rozhoduje celkový dosažený počet bodů. 

Při shodnosti počtu bodů jsou rozhodující kritéria dle pořadí: 

a) průměr známek v 1. pololetí 9. třídy, 

c) průměr známek ve 2. pololetí 8. třídy, 

d) průměr známek z matematiky v osmé a deváté třídě ZŠ. 

e) průměr známek z českého jazyka v osmé a deváté třídě ZŠ. 

f) průměr známek z cizího jazyka v osmé a deváté třídě ZŠ. 


