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Uherské Hradiště 28. 1. 2022 
Čj.: SŠPHZ UH 0102/2022 

 
Kritéria přijímání uchazečů o vzdělávání  
do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 

v 1. kole přijímacího řízení 
 
 
 

I. Předpoklady pro přijetí uchazeče 
 

• Doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem s výjimkou 
uchazečů o vzdělávání v oboru strojírenství (ti nemusí potvrzovat přihlášku lékařem), 

• doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání 
před splněním povinné školní docházky (dokládá se např. vysvědčením za 9. ročník 
ZŠ po nástupu do školy v září 2022), 

• potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se ve zvoleném oboru vzdělání uplatněním 
zápisového lístku, 

• dodání potvrzení k pobytu u cizinců. 
 

 
 

II. Kritéria hodnocení – čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
 

a) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 

A. průměrný prospěch z povinných předmětů ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním 
pololetí 9. třídy, nebo z vysvědčení z druhého pololetí předposledního ročníku a 
z vysvědčení prvního pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

 

B. klasifikace profilových předmětů v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy 
 

C. klasifikace chování v posledním klasifikačním období v předchozím vzdělávání                                                                                              
 

b) Výsledky přijímací zkoušky 
 

Jednotná přijímací zkouška formou centrálně zadávaných testů podle novely školského 
zákona a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 
 

c) Hodnocení podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti 
a zájmy uchazeče 
 

Úspěšný řešitel olympiád od okresního kola výše, certifikát o mezinárodní zkoušce z cizího 
jazyka v úrovni B1 a vyšší (podle Evropského referenčního rámce SERR/CEFR). 

 

Postup při hodnocení 
 

ad a) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 
 

Hodnocení průměrného prospěchu – hodnocení A 

1. Vypočítá se průměr známek z povinných předmětů (PR) zaokrouhlený na 2 desetinná 
místa v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy. Do průměrného prospěchu se 
nezapočítá klasifikace chování. 

2. Vypočteným průměrům se přiřadí počet bodů vypočtený za každé pololetí zvlášť podle 
následujícího vztahu: 
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počet bodů (PB) = [ (3,0 – PR8) + (3,0 – PR9) ] x 5 
 

Nejvyšší možný bodový zisk za obě pololetí: 20 bodů 
 
Hodnocení v profilových předmětech – hodnocení B 
 
Za klasifikaci klasifikačním stupněm „výborný“ a „chvalitebný“ v profilových předmětech 
v druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy se přiřadí body takto: 
 

Obor vzdělání: Strojírenství, Elektrotechnika 
           

klasifikační stupeň/předmět matematika fyzika 

výborný 10 5 

chvalitebný 5 2 

 
Obor vzdělání: Hotelnictví a cestovní ruch 
 

klasifikační stupeň/předmět český jazyk cizí jazyk 

výborný 10 5 

chvalitebný 5 2 

 
Obor vzdělání: Praktická sestra 
 

klasifikační stupeň/předmět český jazyk přírodopis (biologie) 

výborný 10 5 

chvalitebný 5 2 

 
Nejvyšší možný bodový zisk za obě pololetí: 30 bodů 

 
Hodnocení chování 
 

Součet bodů hodnocení A + hodnocení B se sníží, pokud je známka z chování uchazeče 
v předchozím vzdělávání snížená, tj. 2 (uspokojivé) nebo 3 (neuspokojivé). 
 
Snížení součtu bodů hodnocení A+B: 
 

 uchazeč přichází ze ZŠ uchazeč přichází ze SŠ 

Známka z chování 

předposlední 
ukončené 
pololetí na ZŠ 
(zpravidla 2. 
pololetí 8. třídy) 

poslední 
ukončené 
pololetí na ZŠ 
(zpravidla 1. 
pololetí 9. třídy) 

předposlední 
ukončené 
pololetí na SŠ 

poslední 
ukončené 
pololetí na SŠ 

„2“ – uspokojivé -15 -15 -15 -15 

„3“ - neuspokojivé -20 -20 -20 -20 

 
ZŠ … základní škola, SŠ … střední škola 

 
ad b) Výsledky přijímací zkoušky 
 

Uchazeči o vzdělání s maturitní zkouškou vypracují testy z českého jazyka a literatury 
a z matematiky v rozsahu učiva podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

• Test z českého jazyka a literatury  …  nejvýše 50 bodů 

• Test z matematiky a jejích aplikací  …  nejvýše 50 bodů  
 

Nejvyšší možný bodový zisk: 100 bodů 
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Testy z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací připravuje společnost CERMAT 
v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ. Testování se bude konat 12. dubna 
2022 („1. škola“ na přihlášce) a 13. dubna 2022 („2. škola“ na přihlášce). 

ad c) Hodnocení podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti 
a zájmy uchazeče 
 
Olympiády 

Za získání ocenění „úspěšný řešitel“ olympiády v okresním kole se uchazeči přidělí nejvýše 3 body, 
za získání ocenění „úspěšný řešitel“ v krajském nebo vyšším kole se uchazeči přidělí 5 bodů.  
Hodnocení „úspěšný řešitel“ se započítává pouze jednou. Uchazeč musí umístění doložit kopií 
diplomu. 
 

Mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka 

Za úspěšné složení mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka v úrovni B1 a vyšší podle 
evropského referenčního rámce se uchazeči přidělí 5 bodů. Uchazeč musí zkoušku doložit kopií 
certifikátu o vykonané zkoušce. 
 

Celkem za olympiády a mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka může uchazeč získat 
maximálně 10 bodů. 
 

 
Rekapitulace hodnocení uchazečů o vzdělávání 

 

 

III. Postup hodnocení – tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou  
a výučním listem 

 

Pro rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 bude 
rozhodující počet bodů získaných hodnocením uchazeče podle průměrného prospěchu 
z povinných předmětů ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy, nebo v druhém pololetí 
předposledního vysvědčení a v prvním pololetí posledního vysvědčení ze základní školy (pro žáky 
končící základní vzdělání v jiném než 9. ročníku). Do celkového hodnocení bude také zahrnuto 
problémové chování žáka v předchozím vzdělávání (tj. žáka se sníženou známkou z chování). 
Přijímací zkouška se do tříletých oborů vzdělání s výučním listem nekoná. 
 
Postup při hodnocení: 

1. Vypočítá se průměr známek z povinných předmětů (PR) zaokrouhlený na 2 desetinná místa 
z druhého pololetí 8. třídy a z prvního pololetí 9. třídy, nebo z vysvědčení z druhého pololetí 
předposledního ročníku a vysvědčení z prvního pololetí posledního ročníku ze základní 
školy. Do průměru se nezapočítá klasifikace chování. 

2. Vypočteným průměrům se přiřadí počet bodů vypočtený za každé pololetí zvlášť podle 
následujícího vztahu: 

 

 
Uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou: 

strojírenství, elektrotechnika, hotelnictví a cestovní ruch, 
praktická sestra 

Váha 

Hodnocení výsledků 
z předchozího vzdělávání 

ANO, max. 50 bodů 

37, 5 % Olympiády a mezinárodně 
uznávané zkoušky z cizího 

jazyka 
ANO, max. 10 bodů 

Jednotná přijímací zkouška ANO, max. 100 bodů 62, ,5 % 

Celkový bodový zisk max. 160 bodů 100 % 
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počet bodů (PB)= [ (4 – PR8) + (4 – PR9) ] x 25 
 

Nejvyšší možný bodový zisk za obě pololetí: 150 bodů 
3. Vypočtený bodový zisk se sníží, pokud je známka z chování uchazeče v předchozím 

vzdělávání snížená, tj. 2 (uspokojivé) nebo 3 (neuspokojivé). 
 
Snížení počtu bodů: 
 

 uchazeč přichází ze ZŠ uchazeč přichází ze SŠ 

Známka z chování 

předposlední 
ukončené 
pololetí na ZŠ 
(zpravidla 2. 
pololetí 8. třídy) 

poslední 
ukončené 
pololetí na ZŠ 
(zpravidla 1. 
pololetí 9. třídy) 

předposlední 
ukončené 
pololetí na SŠ 

poslední 
ukončené 
pololetí na SŠ 

„2“ – uspokojivé -15 -15 -15 -15 

„3“ - neuspokojivé -20 -20 -20 -20 

 
ZŠ … základní škola, SŠ … střední škola 

 
IV. Posuzování vhodnosti uchazeče o přijetí 

 
Pro rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 bude 
rozhodující počet bodů získaných hodnocením uchazeče podle kritérií uvedených 
v předcházejícím textu. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím 
řízení. 

 

V. Přijímání uchazečů s absolvovaným základním vzděláním mimo ČR 
 

1. Uchazečům, kteří získali předchozí základní vzdělání ve škole mimo území České 
republiky, se bude posuzovat překlad vysvědčení certifikovaným tlumočníkem. Uchazeči 
také doloží doklad o uznaném základním vzdělání. 

2. Hodnocení průměrného prospěchu na ZŠ a hodnocení v profilových předmětech bude 
posuzováno dle tabulky MŠMT – Tabulka ekvivalence hodnocení. 

3. Uchazeči, kteří získali předchozí základní vzdělání ve škole mimo území České republiky, 
mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Jejich pořadí 
mezi ostatními uchazeči se stanoví podle redukovaného hodnocení dle § 60 d školského 
zákona. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě 
výsledku v testu z matematiky.  Uchazeč je zařazen v rámci pořadí ostatních uchazečů 
konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu 
z matematiky a jejích aplikací.  

4. Uchazeč, kterému je prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury prokáže 
způsobilost studovat v českém jazyce v ústním pohovoru v den konání jednotné přijímací 
zkoušky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dana Tománková  
zástupkyně statutárního orgánu 
ředitelka školy v zastoupení 
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