
 
 

1 

 

Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání 

s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání  

1. kolo pro školní rok 2018/19 

 
I. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

V souladu s  § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 

rozhodl ředitel školy o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 

2018/2019 do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

Kód Název oboru Forma 

vzdělávání 

Počet  

přijímaných 

Místa na 

odvolání 

Celkem 

 

Přijímací 

zkouška 

18-20-M/01 Informační technologie  

(jen pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami) 

denní 13 1 14 ano 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví 

a turismus) 

denní 29 1 30 ano 

 

75-41-M/01 Sociální činnost  denní 58 2 60 ano 

 

 

II. Podmínky přijímacího řízení 

1. V souladu s  § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání 

ve střední škole přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo 

úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, 

a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných 

schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (viz příloha č. 1) 

 

2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2018 na tiskopisu předepsaném MŠMT. 

Formuláře je možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo 

přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 

2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam 

podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud 

se uchazeč rozhodne pro 2 obory na naší škole, taktéž musí odevzdat 2 formuláře 

přihlášky. Upozorňujeme, že byl vydán nový formulář přihlášek. 

 

3. Nezbytné součásti přihlášky: 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání (lékař potvrdí 

na formuláři přihlášky), 

- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil 

nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní 

školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být 

ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků 

na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, 
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2 

 

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 

pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

- v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku 

v zahraniční škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) 

vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

 

III. Organizace přijímacích zkoušek 

1. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná formou 

písemného testu jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a z matematiky a její aplikace. 

- 1. termín: 12. dubna 2018 

- 2. termín: 16. dubna 2018 

 

2. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test 

z matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

 

3. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle 

vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, 

o  uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

 

IV. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 

V souladu s  § 60 odst. 2 a § 60 d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 

znění, zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 

2018/2019 do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob 

hodnocení jejich splnění. 

 

V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 

a) výsledků jednotné zkoušky 

b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

 

1. Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek 

nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

 

2. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího 

řízení uchazečem podílí 62,5 %. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu 

z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky a její aplikace. Každý test 

se hodnotí zvlášť. V českém jazyce může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50. 

V matematice může uchazeč dosáhnout max. počet bodů 50. Uchazeč může 

při přijímací zkoušce získat max. 100 bodů. 

 

3.  K celkovému součtu bodů, kterého uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého 

jazyka a literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti 

uchazeče vyjádřené hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný 

prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední 
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absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná 

místa. Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 

 

Prospěch Body Prospěch Body Prospěch Body 

1,00 – 1,05 60 1,36 – 1,40 39 1,71 – 1,75 18 

1,06 – 1,10 57 1,41 – 1,45 36 1,76 – 1,80 15 

1,11 – 1,15 54 1,46 – 1,50 33 1,81 – 1,85 12 

1,16 – 1,20 51 1,51 – 1,55 30 1,86 – 1,90 9 

1,21 – 1,25 48 1,56 – 1,60 27 1,91 – 1,95 

– více 
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 1,26 – 1,30 45 1,61 – 1,65 24 1,96 – 2,00 3 

1,31 – 1,35 42 1,66 – 1,70 21 2,01 - více 0 

Znamená to, že uchazeč může získat max. 160 bodů součtem bodů za jednotné testy 

(max. 100 bodů) a za znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání (max. 60 bodů). 

 

4. Uchazeč musí dosáhnout v celkovém bodovém hodnocení, které je stanoveno 

na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího 

vzdělávání uchazeče, minimálně 30 bodů. Pokud tento požadavek nesplní, 

nevyhověl podmínkám přijímacího řízení.  

5. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím 

pořadí: 

- Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 

a z matematiky. 

- Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy 

povinné školní docházky. 

- Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední 

absolvované třídy povinné školní docházky. 

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

předchozí vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat 

se v českém jazyce rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona).  

 

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu 

počtu bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 

přijímaných uchazečů. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, 

pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých 

uchazečů (pod registračními čísly) bude zveřejněn nejpozději do 28. dubna 2018 

v závislosti na zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky Centrem (CERMAT). 

V Ostravě-Porubě 22. 1. 2018 

 

 

 

Ing. Radovan Maresz, v. r. 

ředitel školy 
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Příloha č. 1: 

Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 

Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1 

 

Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro daný obor vzdělání. 
 

 

18-20-M/01 Informační technologie 
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 

 

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře, 

- prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé a jemné motoriky),  

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  

- prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími 

stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,  

- nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu. 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání 

v tomto oboru vzdělání, jsou: 

- závažné duševní nemoci a poruchy chování. 


