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Příloha č.4  
Příkazu ředitele č.2/2020  
Přijímací řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 20202021 
 
 
 
Kritéria přijímacího řízení ( pro obory středního vzdělávání s výučním listem, 
zkrácená forma ) 
 
 
Ředitel školy stanovil podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb.,  „ školský zákon “  tato jednotná kritéria pro 
přijetí do prvních ročníků do oborů poskytujících střední vzdělávání s výučním listem. 
 

 splnění povinné školní docházky uchazeče nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání 
před splněním povinné školní docházky, úspěšné absolvování předchozího středního vzdělání 

 splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor stanovené NV č. 211/2010 
Sb. , o soustavě oborů vzdělávání v základním , středním a vyšším odborném vzdělávání 

 hodnocení uchazeče vyjádřené  hodnocením na vysvědčeních ze střední školy za poslední 3 
klasifikační období  

 hodnocení dalších skutečností  
 

Při splnění podmínky přijímacího řízení více uchazeči, než lze dle stanovených výkonů pro školní rok 
2020/2021 přijmout rozhoduje o pořadí 
 

1. na základě průměrů prospěchu za poslední tři klasifikační období  ( tj. 1 a 2.pol. 
předposledního a 1. pol. posledního klasifikačního období ) žák obdrží počet bodů , který 
je sestaven jako součet průměrů. 
 

2. hodnocení dalších skutečností  
-  účast v okrskovém, okresním kole olympiády SŠ z matematiky, fyziky, českého jazyka  
  a literatury, cizího jazyka 

-1bod 
-  umístění na 1. - 3. místě v okrskovém, okresním kole olympiády SŠ z matematiky, 

fyziky, českého jazyka a literatury, cizího jazyka 
 -2 body 

 -     účast v krajském, celostátním kole olympiády SŠ z matematiky, fyziky, českého jazyka 
    a literatury, cizího jazyka 

-3 body 
 

Výsledné pořadí  bude stanoveno součtem bodů získaných dle odst.1 a bodů získaných z odst.2  
Podle stanoveného počtu bodů bude pořadí uchazečů o studium v daném oboru vzdělávání setříděno 
vzestupně ( uchazeč, který získá nejmenší počet bodů, bude první v pořadí ).  

 

1. v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší průměr prospěchu za poslední 
klasifikační období  

  
2. v případě rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů výsledky předchozího vzdělávání 

v hlavních vyučovacích předmětech. Výsledky studia budou porovnány v následujícím 
pořadí -  matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk. 

 
 
 
 
V Hustopečích dne 30.1.2020      Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel 

 


