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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OSMILETÉHO 

OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/81 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 

č. j. GKOPV/         /2023 

 

1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za poslední 2 vysvědčení ze ZŠ 

• to znamená za vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou školní 

docházku, tj. z 1. pol. 4. roč., 2. pol. 4. roč., 1. pol. 5. roč. 

 

• bodové hodnocení: za každé vysvědčení se stanoví počet bodů dle tabulky 

 

Průměr na vysvědčení Počet bodů 

1,00 - 1,10 10 

1,11 - 1,20 9 

1,21 - 1,30 8 

1,31 - 1,40 7 

1,41 - 1,50 6 

1,51 - 1,60 5 

1,61 - 1,70 4 

1,71 - 1,80 3 

1,81 - 1,90 2 

1,91 - 2,00 1 

2,01 a vyšší nebo za libovolný počet 

dostatečných (čtyřek) 
0 
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2. Hodnocení výsledků dosažených v přijímací zkoušce 

• ve formě centrálně zadávaných jednotných testů vyhlášených MŠMT konaných dne 17. nebo 

18. dubna 2023 z předmětů:  

o Matematika (dále jen MAT)  

o Český jazyk a literatura (dále jen CJL)  

• bodové hodnocení:  

o MAT max. 50 bodů (100 % úspěšnosti = 50 bodů, 0 % úspěšnosti = 0 bodů)  

o CJL max. 50 bodů (100 % úspěšnosti = 50 bodů, 0 % úspěšnosti = 0 bodů)  

o uchazeč prospěl v přijímací zkoušce, pokud získal z každého testu minimálně 10,01 

bodů 

 

3. Vhodné schopnosti, vědomosti a zájem uchazeče 

• bonifikace za 1. - 3. místo vědomostních soutěží v okresních a vyšších kolech (např. matematické 

soutěže – např. olympiáda, logická olympiáda, Pangea, Klokan)  

• bodové hodnocení: uchazeč může získat  

o za 1. místo: 5 bodů  

o za 2. místo: 3 body  

o za 3. místo: 1 bod 

 

4. Stanovení pořadí uchazečů  

• pořadí je stanoveno podle nejvyššího součtu počtu bodů celkem získaných dle výše uvedených 

kritérií:  

o ze známek za vysvědčení  

o za hodnocení testů jednotné přijímací zkoušky z MA a CJL 

o za bonifikaci z vědomostních soutěží 

 

• pokud dosáhnou uchazeči stejného počtu bodů, rozhodují následující kritéria v daném pořadí 

1. součet procentuálního podílu počtu bodů za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu 

bodů za tyto úlohy z ČJL a MA, tzn. (ČJ_OU + MA_OU = SOU) 

2. součet procentuálního podílu dosaženého počtu bodů za úlohy ověřující znalost pravidel 

českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (CJL_A) a 

procentuálního podílu počtu bodů za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti 

čísel, operací a proměnné z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (MA_A), tzn. 

(CJL_A+MA_A = SA)  

3. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti 

morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky z maximálně dosažitelného počtu 

bodů za tyto úlohy (CJL_B) 

4. procentuální podíl počtu bodů za úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení 

nestandardních úloh a problémů z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy (MA_D) 

 

• Pokud tato kritéria neurčí pořadí uchazečů, pak rozhoduje los. 
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5. Přijímání uchazečů na základě § 5 zákona 67/2022 Sb.  

• v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může cizinec nahradit 

doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění 

přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, 

pokud doklad nemá 

• uchazeči podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 

promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří 

rozhovorem 

• uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

v ukrajinském jazyce 

• společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti 

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace 

• ověření znalosti českého jazyka se uskuteční formou rozhovoru před komisí dne 12. 4. 2023 dle 

harmonogramu oznámeného zákonnému zástupci uchazeče. Ověřování se uskuteční v oblastech: 

o řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

o čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu 

o popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby 

 

Neprokázání požadované znalosti českého jazyka osob vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí či 

cizinců podle Lex Ukrajina rozhovorem znamená nesplnění kritérií přijímacího řízení. U uchazečů, kteří 

prokážou rozhovorem požadovanou znalost českého jazyka, vytvoří ředitel školy pro hodnocení 

výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Cermatem jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb, 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení těchto uchazečů 

je tvořeno na základě redukovaného pořadí, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka 

a literatury. 

 

• přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle celkového počtu bodů  

• náhradní termín přijímacích zkoušek 10. a 11. května 2023 

• náhradní termín ověřování znalosti českého jazyka pro uchazeče podle § 5 zákona 67/2022 Sb.  

9. května 2023 

V Říčanech, zveřejněno 31. 1. 2023.  

Mgr. Zuzana Pokorná, ředitelka školy 

 

 


