Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku studijního oboru
1. Uchazeč musí splňovat požadované podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor dle nařízení
vlády č. 211/2010 Sb. uchazeč, který ji nesplní nebo nebude mít na přihlášce ke vzdělávání potvrzenou
zdravotní způsobilost od lékaře, bude vyzván k doplnění do data konání přijímacích zkoušek.
Uchazeč, který nesplní zdravotní způsobilost, bude z přijímacího řízení vyřazen.

2. Výsledky z předchozího vzdělávání – maximálně 40 bodů.
Výpočet bodů hodnocení: 40 bodů / průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku. Do
průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování
3. Za umístění v krajských a celostátních soutěžích – maximálně 10 bodů
V maturitních předmětech (jazyk český, matematika, cizí jazyk, ICT)
1. místo: 4 body; 2. místo: 3 body; 3. místo: 2 body
V nematuritních předmětech (tělesná výchova, přírodopis, zeměpis apod.)
1. místo: 3 body, 2. místo: 2 body, 3. místo: 1 bod
- chce-li uchazeč toto kriterium uplatnit, dodá k přihlášce potvrzení o umístění v soutěži.
4. Přijímací zkoušky proběhnou z Jazyka českého a Matematiky, dle jednotného zadání
státní přijímací zkoušky (pouze v 1. kole přijímacího řízení). Uchazeči budou seřazeni dle jejich
souhrnných výsledků sestupně (dle pořadí budou sestupně) a obodováni od 60 bodů níže po 2 bodech,
tzn.. 1. místo 60 bodů, 2. místo 58 bodů atd.).
5. Uchazeči budou seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kriterií 2., 3. a 4.) sestupně. Pro přijetí
ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů v každém kole přijímacího řízení
6. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů, bude mezi nimi
rozhodnuto na základě:
a) lepšího výsledku přijímací zkoušky z matematiky
b) lepšího výsledku přijímací zkoušky z českého jazyka.

Přijímací zkoušky se budou konat pouze v 1. kole přijímacího řízení, dle pokynů, která budou
uchazečům zaslána ředitelem školy.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků učebních oborů
1. Uchazeč musí splňovat požadované podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor dle nařízení
vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč, který nebude mít zdravotní způsobilost potvrzenou od lékaře, bude
vyzván k doplnění do stanoveného data. Uchazeč, který nebude mít potvrzenu zdravotní způsobilost
ke stanovenému datu, bude z přijímacího řízení vyřazen.
2. Výsledky z předchozího vzdělávání – maximálně 40 bodů. Výpočet bodů hodnocení: 40 bodů /
průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku. Do průměrného prospěchu se nezapočítává
známka z chování.
3. za neukončený ročník se z vypočtených bodů, dle kritéria č.2, odečítá uchazeči :



ze základní školy 10 bodů
ze speciálních tříd ZŠ nebo speciálních škol
- v oborech s označením H 10 bodů
- v oborech s označením E 5 bodů.

4. Za umístění v krajských a celostátních soutěžích se připočítá maximálně 10 bodů
 místo: 4 body; 2. místo: 3 body; 3. místo: 2 body
chce-li uchazeč toto kritérium uplatnit, dodá k přihlášce potvrzení o umístění v soutěži.
5. Uchazeči každého oboru budou samostatně seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kritérií 2.,
3. a 4.) sestupně. Pro přijetí ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů pro
jednotlivé obory v každém kole přijímacího řízení;
6. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů v příslušném kole
přijímacího řízení, bude mezi nimi rozhodnuto na základě:
a) hodnocení prospěchu z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.
b) hodnocení prospěchu z jazyka českého v 1 pololetí posledního ročníku ZŠ.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků nástavbových oborů
1. Prokázání návaznosti vzdělání v tříletém oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - kopie výučního
listu vč. vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo - potvrzení školy uchazeče o vzdělávání v 3. ročníku
(výpis z vysvědčení za 1. pololetí)
2. Výsledky z předchozího vzdělávání – maximálně 30 bodů.
Výpočet bodového hodnocení: 30 bodů / průměrný prospěch.
Uchazečům, kteří již získali výuční list, bude průměrný prospěch vypočítán z hodnocení na Vysvědčení
o závěrečné zkoušce, které je nedílnou přílohou Výučního listu.
U uchazečů, kteří nejsou vyučeni, se průměrný prospěch stanoví z hodnocení 1. pololetí 3. ročníku. Do
průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování.
3. Za umístění v krajských a celostátních soutěžích se přičítá maximálně 10 bodů
 tj. 1. místo: 4 body; 2. místo: 3 body; 3. místo: 2 body
chce-li uchazeč toto kritérium uplatnit, dodá k přihlášce potvrzení o umístění v soutěžích
konaných během vzdělávání na střední škole (soutěže zručnosti, matematiky, sportu apod.)
4. Jednotná přijímací zkouška (stanovena státem) koná se jen v 1. kole přijímacího řízení z Českého
jazyka a literatury a Matematiky. – maximálně 60 bodů.
Uchazeči po vykonání jednotné přijímací zkoušky, podle pravidel stanovených vyhláškou MŠMT
č.353/2016 Sb., budou seřazeni podle výsledného součtu bodů získaných u zkoušek z Českého jazyka a
literatury a Matematiky sestupně a získají za 1. pořadí 60 a další po 2 bodech méně. tj. 1. 60 bodů, 2.
58. bodů, 3. 56 bodů atd.
5. Uchazeči budou seřazeni podle součtu dosažených bodů (dle kritérií 2.,3. a 4.) sestupně. Pro přijetí
ke vzdělávání bude stanovena kapacita přijímaných uchazečů v každém kole přijímacího řízení.
6. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů, bude mezi nimi
rozhodnuto na základě lepšího umístění v hodnocení přijímací zkoušky.

Jednotné státní přijímací zkoušky se konají jen v 1. kole přijímacího řízení, v denní i dálkové formě
vzdělávání.
V dalších kolech, pro naplnění kapacity žáků v oborech, se přijímací zkoušky konat nebudou.
Školní přijímací zkoušky se nebudou konat v žádném kole přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení do zkrácené formy studia
Informace ke zkrácené formě studia – ke stažení zde

