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Kritéria přijímacího řízení 2022/2023 do 1. ročníků nástavbového studia 

 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 

 36-44-L/51 Stavební provoz 

 

1. Prokázání návaznosti vzdělání v tříletém oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

- kopie výučního listu vč. vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení za 3. ročník 

nebo    

- potvrzení školy uchazeče o vzdělávání v 3. ročníku (výpis z vysvědčení za 1. pololetí 

3. ročníku) 

       2. Výsledky z předchozího vzdělávání: 20 bodů   

Výpočet bodového hodnocení:    

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. Hodnocení předmětů jazyka českého a literatury a matematiky – maximálně 10 bodů. 

Za hodnocení v 3. ročníku: 

 - výborný  5 bodů 

 - chvalitebný  4 body 

 - dobrý   3 body 

 - dostatečný  1 bod 

4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky - maximálně 60 bodů.  

JPZ se koná jen v 1. kole přijímacího řízení z českého jazyka a literatury a matematiky.  

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. V přijímacím řízení lze dosáhnout maximálně 90 bodů. Uchazeči u každého oboru 

budou seřazeni sestupně podle počtu dosažených bodů (dle kritérií 2.,3. a 4). Přijati budou 

uchazeči, kteří se dle počtu bodů umístí v pořadí do místa určeného počtem přijímaných 

uchazečů.  
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6. Při rovnosti získaných bodů uchazeči a při naplnění kapacity přijímaných uchazečů, 

bude mezi nimi rozhodnuto na základě: 

-  lepšího umístění v hodnocení jednotné přijímací zkoušky. 

7. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali 

předchozí vzdělání v zahraniční škole, doloží k přihlášce ke studiu nostrifikovaný překlad 

vysvědčení z posledních dvou ročníků střední školy. V souladu s § 60 b odst. 5 školského 

zákona uchazeči-cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou 

zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura. Škola ověří způsobilost vzdělávat se v 

českém jazyce rozhovorem. 

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle 

výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními 

čísly) bude zveřejněn na webu školy a úřední desce školy 29. dubna 2022. Dle ustanovení 

§38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu se stanoví 

termín 28. dubna 2022. 

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT 

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky a tím vyhovuje   žádosti o přijetí uchazečům, kteří 

splnili stanovená kritéria. !!!PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ!!! 

 

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT 

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro 

uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude 

doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE. 

 

Odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních 

dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

 

 

Informace pro uchazeče o studium 

Nástavbové studium je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali středoškolské 

vzdělávání s výučním listem ve stejné odbornosti, viz. nařízení vlády č. 2011/2010 Sb., o 

soustavě oborů vzdělávání. Přihlášky ke vzdělávání mohou podat i uchazeči, kteří v období 

konání přijímacího řízení jsou žáky v učebních oborech stejného zaměření jako nástavbové 

studium, dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. V případě, že uchazeči, kteří ještě nemají výuční 

list k datu přijímacího řízení a budou přijati ke vzdělávání, musí výuční list předložit do konce 

měsíce září, jinak bude rozhodnutí o přijetí zrušeno.                                                                              
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Jednotné přijímací zkoušky                                                                                                                                                   

v 1. kole přijímacího řízení proběhnou ve dnech 12. 04. 2022 a 13. 04. 2022. Uchazeč, který 

se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu přijímací zkoušky – a svoji neúčast 

písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy – může konat zkoušku v náhradním 

termínu.  

Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 10. 05. 2022 a 11. 05. 2022.  

Pozvánka k přijímací zkoušce, kterou v systému vystavuje CERMAT a další informace o 

konání přijímací zkoušky, budou uchazeči zaslány e-mailem nejpozději 14 dní před termínem 

konání zkoušky, tedy nejpozději 29. 03. 2022.  

Každý uchazeč může písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky konat dvakrát. 

12. 4. 2022 ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 13. 4. 2022 ve škole uvedené na 

přihlášce ve druhém pořadí. Pokud uchazeč konal zkoušky v obou termínech, započítává se mu 

do celkového hodnocení vždy lepší výsledek z obou testů. 

 

V Ostravě 15. 01. 2021                  Mgr. Lukáš Šubert 

             ředitel školy 
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