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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou
č. 353/2016Sb, (o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění
pozdějších předpisů

4 LETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU denní forma vzdělávání
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru
potvrzená lékařem.
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni v prvním kole přijímacího řízení na základě výsledků
z testů jednotných přijímacích zkoušek a výsledků vzdělávání na základní škole.
V součtu obou částí přijímacího řízení může dosáhnout max. 140 bodů. JPZ se na celkovém
hodnocení podílí 71,43 %. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných
v přijímacím řízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží příslušné potvrzení k přihlášce.
Hodnocení uchazečů se skládá ze dvou částí:
1. část – hodnocení výsledků centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a
literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů). Uchazeč může získat
celkem max. 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí dosažením alespoň 20 bodů
z jednotné přijímací zkoušky (za oba testy dohromady)
2. část - hodnocení výsledků za prospěch ze ZŠ. Uchazeč může získat max. 40 bodů.
 při hodnocení se bude vycházet z průměru známek zaokrouhleného na setiny
vypočteného ze tří hodnot, a to z průměrného prospěchu (bez chování)
z 1. pololetí předposledního a posledního ročníku ZŠ a výročního vysvědčení z
předposledního ročníku ZŠ
 uchazeči s průměrem známek do 2,00 včetně získají 40 bodů
 za každou setinu nad průměr 2,00 bude odečítáno 0,5 bodu
např. prům. 2,28 - 28 x 0,5 = 14, tj. 40 – 14 = 26 bodů, tj. zohlednění hodnocení
výsledků z předchozího vzdělávání

 doložené umístění do 3. místa v okresním kole jakékoliv školní soutěže je
započítáváno vždy 5 body za každou soutěž, maximálně vždy do celkových 40
bodů hodnocení výsledků ze základní školy
 od celkového počtu získaných bodů bude odečteno

 5 bodů za snížený 2. stupeň z chování v 1. pololetí předposledního a
posledního ročníku a na výročním vysvědčení předposledního ročníku
ZŠ
 10 bodů za snížený 3. stupeň z chování v 1. pololetí předposledního a
posledního ročníku a na výročním vysvědčení předposledního ročníku
ZŠ
V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:
 lepší známka z matematiky na výročním vysvědčení předposledního ročníku
 lepší známka z českého jazyka na výročním vysvědčení předposledního
ročníku.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v
zahraniční škole (doloží nostrifikační osvědčení), se při přijímacím řízení promíjí na žádost
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v oborech vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Úspěšné absolvování rozhovoru
(schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce) znamená dosažení
minimálně 60 bodů z celkového počtu 100 bodů. Od celkového počtu získaných bodů bude
v případě nedosažení 60 bodů z rozhovoru odečteno 140 bodů.
V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:
 vyšší počet bodů ze čtení s porozuměním textu
 vyšší počet bodů za poslech s porozuměním textu

3 LETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM - denní
forma vzdělávání
Přijímací zkoušky se nekonají.
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru
potvrzená lékařem.



každý účastník přijímacího řízení má výchozí bodovou dotaci 1000 bodů
od celkového počtu přidělených bodů (tj. 1000 bodů) bude odečteno:
 stonásobek průměrného prospěchu ze ZŠ (tj. stonásobek průměru zaokrouhleného
na setiny vypočteného ze dvou hodnot, a to z průměrného prospěchu (bez chování)
za 2. pololetí předposledního uzavřeného ročníku ZŠ absolvovaného uchazečem
a z průměrného prospěchu (bez chování) za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
absolvovaného uchazečem)
 400 bodů za každý neabsolvovaný ročník ZŠ
 5 bodů za snížený 2. stupeň z chování ve 2. pololetí předposledního uzavřeného
ročníku ZŠ absolvovaného uchazečem a z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
absolvovaného uchazečem
 10 bodů za snížený 3. stupeň z chování ve 2. pololetí předposledního uzavřeného
ročníku ZŠ absolvovaného uchazečem a z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
absolvovaného uchazečem



v případě většího počtu uchazečů než je stanovený počet přijímaných do oboru vzdělání
rozhoduje o přijetí získaný bodový stav uchazeče (podle dosažených bodů bude sestaveno
pořadí uchazečů v každém oboru vzdělání, nejlepší umístění dosáhne uchazeč s nejvyšším
počtem bodů)
V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:
 lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí posledního uzavřeného ročníku ZŠ
absolvovaného uchazečem
 lepší známka z matematiky ve 2. pololetí posledního uzavřeného ročníku ZŠ
absolvovaného uchazečem
 lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí posledního uzavřeného ročníku
ZŠ absolvovaného uchazečem

U uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v
zahraniční škole, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oborech
vzdělání, ověřena rozhovorem. Úspěšné absolvování rozhovoru (schopnost porozumět textu a
mluvenému projevu v českém jazyce) znamená dosažení minimálně 45 bodů z celkového
počtu 100 bodů. Od celkového počtu získaných bodů bude v případě nedosažení 45 bodů
z rozhovoru odečteno 1000 bodů.
V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:
 vyšší počet bodů ze čtení s porozuměním textu
 vyšší počet bodů za poslech s porozuměním textu

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (2 ROKY) ZAKONČENÉ MATURITNÍ
ZKOUŠKOU – denní forma vzdělávání
Do 2letého nástavbového studia mohou být přijati uchazeči s výučním listem v oboru vzdělání
Pekař, Cukrář, Výrobce potravin (Mlynář, Pečivář, Cukrovinkář, Perníkář), Kuchař-číšník,
Řezník-uzenář.
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru
potvrzená lékařem.
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni v prvním kole přijímacího řízení na základě výsledků
vzdělávání na střední škole a výsledků z testů jednotných přijímacích zkoušek.
V součtu obou částí přijímacího řízení může dosáhnout max. 140 bodů. JPZ se na celkovém
hodnocení podílí 71,43 %. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných
v přijímacím řízení.
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží příslušné potvrzení k přihlášce.
Hodnocení uchazečů se skládá ze dvou částí:
1. část - hodnocení výsledků centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a
literatury (max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů). Uchazeč může získat

celkem max. 100 bodů. Uchazeč splní podmínky pro přijetí dosažením alespoň 20 bodů z
jednotné přijímací zkoušky (za oba testy dohromady).
2. část - hodnocení výsledků za prospěch ze SŠ. Uchazeč může získat max. 40 bodů.
 při hodnocení se bude vycházet z průměru známek zaokrouhleného na setiny
vypočteného ze tří hodnot, a to z průměrného prospěchu (bez chování)
v druhém pololetí prvního a druhého ročníku střední školy a v první pololetí
třetího ročníku střední školy.
 uchazeči s průměrem známek do 2,00 včetně získají 40 bodů
 za každou setinu nad průměr 2,00 bude odečítáno 0,5 bodu
např. prům. 2,28 - 28 x 0,5 = 14, tj. 40 – 14 = 26 bodů, tj. zohlednění hodnocení
výsledků z předchozího vzdělávání

 doložené umístění do 3. místa v okresním kole jakékoliv školní soutěže je
započítáváno vždy 5 body za každou soutěž, maximálně vždy do celkových 40
bodů hodnocení výsledků ze střední školy
 od celkového počtu získaných bodů bude odečteno
 5 bodů za snížený 2. stupeň z chování v 2. pololetí prvního a druhého
ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku střední školy
 10 bodů za snížený 3. stupeň z chování v 2. pololetí prvního a druhého
ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku střední školy
V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:
 lepší známka z matematiky na výročním vysvědčení druhého ročníku SŠ
 lepší známka z českého jazyka na výročním vysvědčení druhého ročníku SŠ
 lepší známka z prvního cizího jazyka na výročním vysvědčení druhého ročníku
SŠ.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v
zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška
z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oborech
vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Úspěšné absolvování rozhovoru (schopnost porozumět
textu a mluvenému projevu v českém jazyce) znamená dosažení minimálně 60 bodů
z celkového počtu 100 bodů. Od celkového počtu získaných bodů bude v případě nedosažení
60 bodů z rozhovoru odečteno 140 bodů.
V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:
 vyšší počet bodů ze čtení s porozuměním textu
 vyšší počet bodů za poslech s porozuměním textu

V Pardubicích 16. 1. 2019

Mgr. Zdeněk Zitko v. r.
ředitel školy

