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II. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2020/2021 

UČEBNÍ OBORY  

1. ZPŮSOB BODOVÉHO HODNOCENÍ  

a) Průměrný prospěch na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období 

b) Bodové ohodnocení (výstup z 9. tř. ZŠ + 60 b., výstup z 8. tř. ZŠ + 40 b., výstup ze 7. tř. ZŠ + 

20 b.) 

c) Bodové ohodnocení za druhý cizí jazyk výstup z 9. tř. ZŠ + 60 b., výstup z 8. tř. ZŠ + 40 b.,   

výstup ze 7. tř. ZŠ + 20 b 

 

Kritéria budou obodována a zpracována počítačem v programu "Bakaláři". 

(POŘADÍ VE VÝSLEDKOVÉ LISTINĚ URČUJE SOUČET PRŮMĚRŮ Z PŘIHLÁŠKY A BODOVÉ 

OHODNOCENÍ ZA ABSOLVOVÁNÍ 9., 8., ČI 7. TŘÍDY ZŠ) 

Podmínkou přijetí do učebního oboru není úspěšné absolvování 9. třídy ZŠ. Do učebních 

oborů mohou podat přihlášku i žáci ZŠ, kteří ukončili povinnou školní docházku i v nižších 

ročnících. 

2. V PŘÍPADĚ SNÍŽENÝCH ZNÁMEK Z  CHOVÁNÍ SE SNIŽUJE BODOVÉ OHODNOCENÍ 

ZÍSKANÉ ZA PRŮMĚRNÝ  PROSPĚCH NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:  

A. POKUD SE JEDNÁ O ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY:  

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 10% z celkového 

hodnocení 

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 15% z celkového 

ohodnocení 

B. POKUD SE JEDNÁ O ŽÁKA, KTERÝ JIŽ BYL ŽÁKEM STŘEDNÍ ŠKOLY A BYL 

KLASIFIKOVÁN V NĚKTERÉM Z KLASIFIKAČNÍCH  OBDOBÍ NA SŠ:  
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a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 10% z 

celkového bodového ohodnocení 

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 15% z 

celkového bodového ohodnocení 

 3. DALŠÍ PODMÍNKY  

 Odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře 

 Pro přijetí do učebních oborů není podmínkou absolvování všech ročníků ZŠ. 

Uchazeč však nezíská body za ročníky, které neabsolvoval. Viz. „ Způsob bodového 

hodnocení“. 

 V případě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění 

předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce 

 Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, 

pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost 

svého pobytu na území České republiky v souladu s §20 odst. 3 školského zákona.  

     

 

 

       Mgr. Hana Kubátová Ortová 

        ředitelka školy 

 


