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Kritéria pro přijetí do oborů vzdělání s výučním listem
pro školní rok 2020/2021
Kritéria pro přijetí jsou stanovená ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
1. Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 se neuskuteční formou přijímací zkoušky.
2. Přijímací řízení (1. kolo) se uskuteční v souladu s § 60e odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon)
ve středu 22. dubna 2020
3. Stanovená kritéria pro přijetí vychází z § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
( školský zákon) a jsou stanovena takto:
A) v případě, že počet uchazečů nepřekročí plánovaný počet přijímaných žáků v
daném kole a oboru, bude přijat každý uchazeč, který ukončil povinnou školní
docházku a je zdravotně způsobilý ke vzdělávání v daném oboru.
B) v případě, že počet uchazečů překročí plánovaný počet přijímaných v daném kole a
oboru, bude při splnění zdravotní způsobilosti rozhodujícími kritérii přijímacího řízení:
• splněná povinná školní docházka (9. tř. = 100 b., 8. tř. = 60 b., 7. tř. = 20 b.)
• aritmetický průměr z prospěchu dosaženého uchazečem ve II. pololetí předposledního
a I. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání zaokrouhlený matematicky na
jedno desetinné místo
za dosažený průměr: 1,0-1,5
100 bodů
2,6-3,0
40 bodů
1,6-2,0
80 bodů
3,1- výše
20 bodů
2,1-2,5
60 bodů
• skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (účast na
soutěžích, olympiádách,…) – každá doložená aktivita
na úrovni školy + 1 bod, na úrovni okresu + 5 bodů, na vyšší úrovni + 10 bodů
V případě rovnosti bodů mezi uchazeči rozhodne další kritérium:
o počet nedostatečných za sledovaná klasifikační období (za 1 nedostatečnou – 10 b.)
o snížená známka z chování v těchto obdobích (Ch. uspokojivé - 10 b.
Ch. méně uspokojivé – 30 b.)
Pro přijetí ke vzdělávání je nutné dosažení minimálně 120 bodů.
4. Plánované počty přijímaných uchazečů jsou zveřejněny v tabulce počtu přijímaných žáků.
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