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Kritéria přijímání pro vzdělávání do 1. ročníku pro uchazeče o obory 
vzdělání s výučním listem ve 2. kole přijímacího řízení 

ve školním roce 2022/2023 

 
Pro rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 bude 
rozhodující součet bodů získaných hodnocením uchazeče podle kritérií uvedených v následujícím 
textu. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem.  
 
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 ve druhém 
pololetí předposlední třídy a v prvním pololetí poslední třídy základního vzdělávání.  
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 
ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy. Do průměru se nezapočítá klasifikace 
chování. 

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

 
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 bodů -15 bodů -15 bodů -15 bodů 

„3“ - neuspokojivé -20 bodů -20 bodů -20 bodů -20 bodů 

 
ZŠ … základní škola, SŠ … střední škola 
 
 
 
 
 
Mgr. Dana Tománková, 
zástupkyně statutárního orgánu 
ředitelka v zastoupení  
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