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1 Úvod 
Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 

a § 60 odst. 2 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou 

č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje první 

kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 a stanovuje: 

 

 Podrobnosti organizace přijímacího řízení 

 Jednotná přijímací zkouška – informace 

 Školní přijímací zkouška – informace 

 Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů 

 Kritéria přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 a 

způsob jejich splnění 

 Dodatek kritérií pro oboru L0 + H (maturita + výuční list) 

 Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 Informace pro uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí 

 Informace pro přijímání cizinců v rámci  LEX Ukrajina 

 Informace k zápisovým lístkům  

 

2 Podrobnosti organizace přijímacího řízení 

2.1 Příjem přihlášek 

 Přihlášky se podávají nejpozději  do 1. 3. 2023 

 Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným 

souhlasem. 

 Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení 

podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná 

zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy 

 Přihlášky se podávají na předepsaných  tiskopisech (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým 

podtiskem)  

 Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku 

je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou 

 Předvyplněné přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT a  školy:  

https://sezimackastredni.cz. Doporučujeme uchazečům využít tuto formu, kde jsou podle 

novely vládního nařízení odlišně vyznačeny čtyřleté maturitní obory vzdělávání skupiny 

„L“ (v jedné řádce oboru se nyní uvádí jak maturitní obor, tak i tříletý obor 

komplementární – viz dále). Uchazeči ze základních škol také obdrží potvrzené přihlášky 

s prospěchem na základní škole. 
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2.2 Náležitosti přihlášek 

 Potvrzený prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ  

 Potvrzený prospěch ze SŠ  nebo úředně ověřené kopie vysvědčení  – podrobně uvedeno 

v kritériích pro nástavbové a zkrácené studium 

 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (mimo nástavbového studia) 

 Doporučení Školského poradenského zařízení v případě potřeby uzpůsobení podmínek  

přijímací zkoušky 

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě 

přihlášky musí být totožné, pořadí škol  a termíny přijímací zkoušky musí být na obou 

školách stejně vyplněné. 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek 

přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského 

poradenského zařízení. 

 Cizinci, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení podle zvláštních předpisů a 

cizinci v rámci LEX Ukrajina, musí spolu s přihláškou odevzdat také další náležitosti, které 

jsou uvedeny v kapitolách 13. 2. a 13. 3. 

 Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem 

(např. doporučení Školského poradenského zařízení, doklady o ukončení povinné školní 

docházky ve škole v zahraničí, doklady o oprávněnosti pobytu cizince a další doklady dle 

kritérií ředitele školy). 
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3 Jednotná přijímací zkouška [JPZ] 

3.1 Obory konající JPZ 

 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou  včetně nástavbového studia konají 

Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ – informace níže).  

 Obory středního vzdělání s výučním listem včetně zkráceného studia nekonají přijímací 

zkoušku.  

 

3.2 Termíny JPZ 

 Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve 

školním roce 2022/2023 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině 

května.  

 

 Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci 

apod.), může se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeč 

může konat zkoušku v náhradním termínu. 

3.3 Časový limit a povolené pomůcky 

 Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je 

vyhrazeno 70 minut. 

 Časový limit může být u JPZ prodloužen, a to ve shodě s doporučením ŠPZ u žáků se SVP 

nebo u cizinců v souladu s předpisy.  

 Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka 

negumovatelná, u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je 

zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-

fyzikální tabulky, mobily, chytré hodinky. 

3.2.1 Řádný termín JPZ 

3.2.2 Podání omluvy a náhradní termín 
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3.4 Obecné náležitosti JPZ 

 JPZ na základě školského zákona Ministerstvo školství, její organizací je pověřeno Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV-Cermat). 

 Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a 

literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně 

oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální 

možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 

bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou 

minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí. 

 Body z obou testů se sčítají, celkem může uchazeč získat z JPZ 100 bodů. 

 Pozvánky k JPZ budou uchazečům zaslány v listinné (popř. elektronické) podobě.  

 O pořadí termínů zkoušek rozhoduje pořadí oborů na přihlášce uchazeče.  

 Střední škola předává údaje z přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou do 11. 

března 2023 Centru do registru uchazečů. 

 

4 Školní přijímací zkouška [ŠPZ] 

4.1 Obory konající ŠPZ 

 Školní přijímací zkouška ŠPZ je ředitelkou školy v souladu s §60, odst. 3 ŠZ stanovena 

jako povinná součástí prvního kola přijímacího řízení do maturitního oboru 63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání a do maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. 

 

4.2 Termíny ŠPZ 

Školní přijímací zkoušky (ŠPZ) do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou se budou 

v rámci 1. kola ŠPZ konat ve dvou termínech:  

Řádné termíny: 1. řádný termín: 13. dubna             2. řádný termín: 14. dubna 2023 

Náhradní termíny:  1. náhradní termín: 10. května      2. náhradní termín: 11. května 2023 

Uchazeč, který řádně písemně omluví svoji neúčast v 1. kole ŠPZ ředitelce do 3 pracovních 

dnů, je automaticky přihlášen k náhradnímu termínu ŠPZ na dny 10. a 11. května 2023. 

 

 

4.3 Obecné náležitosti ŠPZ 

 Školní přijímací zkouška je zkouškou ústní před stanovenou komisí. Formou zkoušky je 

řízený rozhovor s uchazečem, který se obsahově zaměřuje na vybraná témata, která vycházejí 

z Rámcového vzdělávacího programu základní školy. 

 Maximální možný počet dosažených bodů ze školní přijímací zkoušky je 20 bodů. 
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 Pozvánku na školní přijímací zkoušku obdrží uchazeč v souladu se zákonem písemnou 

formou od ředitelky školy min. 14 dní před konáním této zkoušky. Zde bude uveden termín 

i čas zkoušky.  

 

5 Počty přijímaných uchazečů podle oborů 
Kód oboru Název oboru + ŠVP zaměření Forma 

studia 

Doba 

studia 

Počet 

přijímaných 

uchazečů 

Jednotná 

přijímací 

zkouška 

Školní 

přijímací 

zkouška 

Zdravotní 

potvrzení 

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

ŠVP1: Počítače a robotika  

ŠVP2: Automatizace v 

energetice 

denní 4 roky 60 ANO NE ANO 

18-20-M/01   Informační technologie 

ŠVP1: Informační 

technologie – správa sítí a 

programování 

ŠVP2: Informační 

technologie – kybernetická 

bezpečnost 

denní 4 roky 27 ANO ANO ANO 

23-41-M/01 Strojírenství 

ŠVP: Počítačová grafika a 

animace 

denní 4 roky 30 ANO NE ANO 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

ŠVP: Řízení sportu 
denní 4 roky 30 ANO ANO ANO 

Obory L + H  tj. středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

s posílenou výukou praxe umožňujících 

získání výučního listu ve 3. ročníku studia 

26-41-L/01 

+ 26-51-H01 

Mechanik elektrotechnik 

+ Elektrikář 

ŠVP: Mechanik elektronik – 

digitální technika 

denní 4 roky 60 ANO NE ANO 
26-41-L/01 

+ 26-52-H/01 

Mechanik  elektrotechnik 

+ Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 

ŠVP: Mechanik elektronik – 

digitální technika 
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23-45-L/01 

+ 23-56-H/01 

Mechanik seřizovač 

+ Obráběč kovů 

ŠVP: Mechanik 

programátor – 

programování a obsluha 

technologických pracovišť 

denní 4 roky 60 ANO NE ANO 

23-44-L/01 

+ 23-51-H/01 

Mechanik strojů a zařízení  

+ Strojní mechanik 

ŠVP: Mechanik strojů a 

zařízení – technologie 

zpracování plastů 

Denní 4 roky 30 ANO NE ANO 

Obory středního vzdělávání s výučním listem 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

ŠVP: Obráběč kovů – 

obsluha CNC strojů 

denní 3 roky 30 NE NE ANO 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

ŠVP: Strojní mechanik – 

opravy, montáže a 

svařování 

denní 3 roky 15 NE NE ANO 

26-51-H/01 Elektrikář  

ŠVP: Elektrikář– 

programovatelné 

elektroinstalace 

denní 3 roky 15 NE NE ANO 

26-52-H/01 Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 

ŠVP: Elektromechanik 

pro zařízení a přístroje – 

digitální technika 

denní 3 roky 30 NE NE ANO 

66-53-H/01 Operátor skladování 

ŠVP: Operátor 

skladování – logistika 

 

denní 3 roky 15 NE NE ANO 

Obory středního vzdělávání s výučním listem – zkrácené studiu určené pro absolventy SŠ a SOU 

26-51-H/01 Elektrikář 

ŠVP: Elektrikář – 

programovatelné 

elektroinstalace 

denní 

zkrácené 
1 rok 15 NE NE ANO 
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26-51-H/01 Elektrikář 

ŠVP: Elektrikář – 

programovatelné 

elektroinstalace 

dálkové 

zkrácené 
1 rok 60 NE NE ANO 

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou – nástavbové studium určené pro absolventy SOU 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

ŠVP: Provozní 

elektrotechnika 

denní 2 roky 30 ANO NE NE 

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 

ŠVP: Provozní 

elektrotechnika  

dálková 3 roky 30 ANO NE NE 

64-41-L/51 Podnikání 

ŠVP: Podnikání 

denní 2 roky 30 ANO NE NE 

64-41-L/51 Podnikání 

ŠVP: Podnikání 

dálková 3 roky 30 ANO NE NE 

23-43-L/51 Provozní technika 

ŠVP: Provozní technika 

dálková 3 roky 30 ANO NE NE 

 

 

6 Kritéria přijímacího řízení na 4 leté obory středního 

vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých se školní 

přijímací zkouška nebude konat 
[Elektrotechnika; Strojírenství; Mechanik programátor; Mechanik elektronik] 

6.1 Kritéria hodnocení 

Uchazeči na 4leté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, kteří  NEBUDOU konat 

školní přijímací zkoušku, budou při přijímacím řízení na obory středního vzdělání s maturitní 

zkouškou hodnoceni podle následujícího kritéria: 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  tj. 39,76 % z celkového hodnocení 

 Výsledky hodnocení dosaženého při jednotné přijímací zkoušce - JPZ (jednotná státní 

zkouška) tj. 60,24 % z celkového hodnocení  
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 Hodnocení studijních výsledků je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Hodnocení musí být 

potvrzeno ředitelem základní školy (razítko bez malého státního znaku) nebo doloženo 

úředním opisem vysvědčení. 

 Hodnocení studijních výsledků vychází z hodnocení vysvědčení za 1. pololetí a 2. pololetí 

8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Určení průměrů ze ZŠ = (P81 + P82 + P91) /3, kde: 

-P81 je průměr z 1. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.  

-P82 je průměr z 2. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P91 je průměr z 1. pololetí 9. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení za poslední 2 ročníky vzdělávání, které nejsou shodné 

s 8. a 9. ročníkem ZŠ a ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, jsou průměry 

P81, P82 a P91 určovány analogicky z těchto ročníků. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení ze šk. r. 2019/2020 (ukončil ZŠ dříve než v r. 2023), 

pak se na základě zákonných opatření MŠMT k SARS Cov-2 nehodnotí 2. pololetí šk. r. 

2019/2020. Tuto skutečnost již zohledňují i nové Přihlášky ke studiu na str. 2, pozn. 16 a 

výpočet průměrů vychází ze zbývajících 2 pololetí. 

 Hodnocení předcházejícího vzdělání bude provedeno podle následující tabulky: 

Celkový průměr z předchozího 
vzdělávání 

Počet bodů 

1,00 - 1,10 66 

1,11 - 1,20 62 

1,21 - 1,30 60 

1,31 - 1,40 58 

1,41 - 1,50 56 

1,51 - 1,60 54 

1,61 - 1,70 52 

1,71 -1,80 50 

1,81 - 1,90 48 

1,91 - 2,00 46 

2,01 - 2,10 44 

2,11 - 2,20 40 

2,21 - 2,30 35 

2,31 - 2,40 30 

2,41 - 2,50 25 

2,51 - 2,70 20 

2,71 - 3,00 15 

3,01 - 3,30 10 

více než 3,30 0 

 

Za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání tak lze získat maximálně 66 bodů. 

6.1.1 Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělání  
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Uchazeči, který byl hodnocen v předmětech matematika, český jazyk a literatura, anglický 

jazyk v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání známkou „nedostatečný“, bude 

odečteno z celkového počtu 5 bodů. 

Odpočet 5 bodů bude také proveden, pokud byl v uvedeném období hodnocen z matematiky 

známkou „dostatečný“. 

 

 Výsledky bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 

matematiky a její aplikace budou sečteny. Započítává se pouze lepší výsledek z matematiky 

a lepší výsledek z českého jazyka a literatury z obou termínů JPZ.  

 Maximální počet bodů za výsledky jednotné zkoušky je 100 bodů (60,24% celkového 

hodnocení) 

 

6.2 Celkové hodnocení a pořadí uchazečů 

Maximální počet bodů za výsledky Jednotné přijímací zkoušky je 100 bodů 

Maximální počet bodů za hodnocení na vysvědčení je 66 bodů 

 

 Maximální počet získaných bodů: 166 bodů 

 Minimální počet bodů pro přijetí: 40 bodů. 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu získaných bodů. 

 Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých 

žáků dosáhl maximálně uvedený počet přijímaných uchazečů v oboru vzdělávání. 

 Pokud několik uchazečů získá stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí další kritéria. 

Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů: 

O pořadí při stejném počtu bodů rozhoduje lepší hodnocení v posledním ročníku postupně z předmětů 

matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk. Jakmile se u prvního předmětu v uvedeném pořadí 

vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnout, další předměty se již neporovnávají. Nerozhodne-li se ani 

podle vysvědčení, pokračuje se obdobným způsobem v předposledním ročníku vzdělávání. V případě, že shoda 

pokračuje, dalším kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky jednotné 

zkoušky z matematiky jsou shodné, rozhodují výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury. Ředitelka školy 

pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného 

hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle 

školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a 

literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí 

uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

  

6.1.2 Výsledky hodnocení dosaženého při JPZ 
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7 Kritéria přijímacího řízení na 4 leté obory středního 

vzdělání s maturitní zkouškou, u kterých se školní 

přijímací zkouška bude konat 
Obor 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

Obor 18-20-M/01  Informační technologie 

 

7.1 Kritéria hodnocení 

Uchazeči na 4leté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou, kteří  BUDOU konat školní 

přijímací zkoušku, budou při přijímacím řízení na obory středního vzdělání s maturitní 

zkouškou hodnoceni podle následujícího kritéria: 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

 Výsledky hodnocení dosaženého při školní přijímací zkoušce - ŠPZ (školní zkouška) 

 Výsledky hodnocení dosaženého při jednotné přijímací zkoušce - JPZ 

 

 Hodnocení studijních výsledků je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Hodnocení musí být 

potvrzeno ředitelem základní školy (razítko bez malého státního znaku) nebo doloženo 

úředním opisem vysvědčení. 

 Hodnocení studijních výsledků vychází z hodnocení vysvědčení za 1. pololetí a 2. pololetí 

8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Určení průměrů ze ZŠ = (P81 + P82 + P91) /3, kde: 

-P81 je průměr z 1. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.  

-P82 je průměr z 2. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P91 je průměr z 1. pololetí 9. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení za poslední 2 ročníky vzdělávání, které nejsou shodné 

s 8. a 9. ročníkem ZŠ a ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, jsou průměry 

P81, P82 a P91 určovány analogicky z těchto ročníků. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení ze šk.r. 2019/2020 (ukončil ZŠ dříve než v r. 2023), 

pak se na základě zákonných opatření MŠMT k SARS Cov-2 nehodnotí 2. pololetí šk. r. 

2019/2020. Tuto skutečnost již zohledňují i nové Přihlášky ke studiu na str. 2, pozn. 16 a 

výpočet průměrů vychází ze zbývajících 2 pololetí. 

 Hodnocení předcházejícího vzdělání bude provedeno podle následující tabulky: 

 

Celkový průměr z předchozího 
vzdělávání 

Počet bodů 

1,00 - 1,10 46 

1,11 - 1,20 42 

7.1.1 Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělání  
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1,21 - 1,30 40 

1,31 - 1,40 38 

1,41 - 1,50 36 

1,51 - 1,60 34 

1,61 - 1,70 32 

1,71 -1,80 30 

1,81 - 1,90 28 

1,91 - 2,00 26 

2,01 - 2,10 24 

2,11 - 2,20 20 

2,21 - 2,30 15 

2,31 - 2,40 10 

2,41 - 2,50 5 

více než 2,50 0 

 

Za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání tak lze získat maximálně 46 bodů. 

Uchazeči, který byl hodnocen v předmětech matematika, český jazyk a literatura, anglický 

jazyk v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání známkou „nedostatečný“, bude 

odečteno z celkového počtu 5 bodů. 

Odpočet 5 bodů bude také proveden, pokud byl v uvedeném období hodnocen z matematiky 

známkou „dostatečný“. 

 

 

 Školní přijímací zkouška ŠPZ je ředitelkou školy v souladu s §60, odst. 3 ŠZ stanovena 

jako povinná součástí prvního kola přijímacího řízení do maturitního oboru 63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání a do maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie. 

 Maximální možný počet dosažených bodů ze školní přijímací zkoušky je 20 bodů. 

 Školní přijímací zkouška je zkouškou ústní před stanovenou komisí. Formou zkoušky je 

řízený rozhovor s uchazečem, který se obsahově zaměřuje na vybraná témata, která 

vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu Základní školy. 

 Pro potřeby zkoušky je vydán Seznam témat ŠPZ, který je k dispozici uchazečům na 

webových stránkách školy. Vychází ze vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP 

základního vzdělávání: ICT; Člověk a zdraví; Environmentální výchova; Finanční 

gramotnost. 

 Pozvánku na školní přijímací zkoušku obdrží uchazeč v souladu se zákonem písemnou 

formou od ředitelky školy min. 14 dní před konáním této zkoušky. Zde bude uveden termín 

i čas zkoušky.  

 O termínu zkoušky rozhoduje údaj, který uvede na přihlášce uchazeč (kolonka „Termín 

školní přijímací zkoušky“. 

 Škola doporučuje zvolit termín shodný s termínem JPZ tak, aby v jednom dni uchazeč 

vykonal v budově školy jak JPZ, tak po jejím ukončení i ŠPZ. 

7.1.2  Hodnocení a organizace ŠPZ 
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 Uchazeč, který řádně omluví svoji neúčast v 1. kole ŠPZ ředitelce do 3 pracovních dnů, je 

automaticky přihlášen k náhradnímu termínu ŠPZ na dny 10. a 11. května 2023. 

 

Výsledky bodového hodnocení školní přijímací zkoušky budou pro účely celkového hodnocení 

přijímací zkoušky sečteny s výsledky (bodovým hodnocením) výsledků JPZ a hodnocením 

z předchozího vzdělávání. 
 

 Výsledky bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 

matematiky a její aplikace budou sečteny. Započítává se pouze lepší výsledek z matematiky 

a lepší výsledek z českého jazyka a literatury z obou termínů JPZ.  

 Maximální počet bodů za výsledky jednotné zkoušky je 100 bodů (60,24% celkového 

hodnocení) 

 

7.2 Celkové hodnocení a pořadí uchazečů 

Maximální počet bodů za výsledky Jednotné přijímací zkoušky je 100 bodů. 

Maximální počet bodů za výsledky školní přijímací zkoušky je 20 bodů. 

Maximální počet bodů za hodnocení na vysvědčení je 46 bodů. 

 

 Maximální počet získaných bodů: 166 bodů 

 Minimální počet bodů pro přijetí: 40 bodů. 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu získaných bodů. 

 Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých 

žáků dosáhl maximálně uvedený počet přijímaných uchazečů v oboru vzdělávání. 

 Pokud několik uchazečů získá stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí další kritéria. 

Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů: 

O pořadí při stejném počtu bodů rozhoduje lepší hodnocení v posledním ročníku postupně z předmětů 

matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk. Jakmile se u prvního předmětu v uvedeném pořadí 

vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnout, další předměty se již neporovnávají. Nerozhodne-li se ani 

podle vysvědčení, pokračuje se obdobným způsobem v předposledním ročníku vzdělávání. V případě, že shoda 

pokračuje, dalším kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky jednotné 

zkoušky z matematiky jsou shodné, rozhodují výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury. Ředitelka školy 

pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného 

hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle 

školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a 

literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí 

uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.  

7.1.3 Výsledky hodnocení dosaženého při ŠPZ 

7.1.4 Výsledky hodnocení dosaženého při JPZ 
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8 Kritéria přijímacího řízení na obory nástavbového 

studia středního vzdělání s maturitní zkouškou 
 

8.1 Kritéria hodnocení 

Uchazeči na obory nástavbového studia středního vzdělání s maturitní zkouškou, kteří  

NEBUDOU konat školní přijímací zkoušku, budou při přijímacím řízení na obory středního 

vzdělání s maturitní zkouškou hodnoceni podle následujícího kritéria: 

 Hodnocení na vysvědčeních ze středního vzdělávání  tj. 39,76 % z celkového hodnocení 

 Výsledky hodnocení dosaženého při jednotné přijímací zkoušce - JPZ (jednotná státní 

zkouška) tj. 60,24 % z celkového hodnocení  

 

 Podmínkou pro přijetí uchazeče je zisk minimálně 15 bodů ze součtu z obou uvedených 

kritérií. 

 Druhou zákonnou podmínkou pro přijetí do nástavbového maturitního studia je 

předložení platného dokladu o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém 

oboru středního vzdělání (skupiny H) v souladu s §83 až 85 školského zákona. 

Doklad předkládá uchazeč nejpozději v den nástupu do střední školy. 

 Hodnocení studijních výsledků je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Hodnocení musí být 

potvrzeno ředitelem střední školy (razítko bez malého státního znaku) nebo doloženo 

předložením originálů vysvědčení nebo úředním opisem vysvědčení. 

 Hodnocení studijních výsledků vychází z hodnocení vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku 

střední školy a 1. pololetí 3. ročníku střední školy. Určení průměrů ze SŠ = (P12 + P22 + 

P31) /3, kde: 

-P12 je průměr z 2. pololetí 1. roč. SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P22 je průměr z 2. pololetí 2. roč. SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P31 je průměr z 1. pololetí 3. roč. SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení ze šk.r. 2019/2020, pak se na základě zákonných 

opatření MŠMT k SARS Cov-2 nehodnotí 2. pololetí šk. r. 2019/2020. Tuto skutečnost již 

zohledňují i nové Přihlášky ke studiu na str. 2, pozn. 16. a výpočet průměru vychází ze 

zbývajících průměrů. 

8.1.1 Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělání na SŠ  
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 Výsledky vzdělávání pro nástavbové studium a dálkovou formu studia mohou být doloženy 

předložením originálů vysvědčení, popřípadě ověřených kopií příslušných vysvědčení. 

Hodnocení předcházejícího vzdělání bude provedeno podle následující tabulky: 

Celkový průměr z předchozího 
vzdělávání 

Počet bodů 

1,00 - 1,10 66 

1,11 - 1,20 62 

1,21 - 1,30 60 

1,31 - 1,40 58 

1,41 - 1,50 56 

1,51 - 1,60 54 

1,61 - 1,70 52 

1,71 -1,80 50 

1,81 - 1,90 48 

1,91 - 2,00 46 

2,01 - 2,10 44 

2,11 - 2,20 40 

2,21 - 2,30 35 

2,31 - 2,40 30 

2,41 - 2,50 25 

2,51 - 2,70 20 

2,71 - 3,00 15 

3,01 - 3,30 10 

více než 3,30 0 

 

Za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání tak lze získat maximálně 66 bodů. 

Uchazeči, který byl hodnocen v předmětech matematika, český jazyk a literatura, anglický 

jazyk v posledních dvou ročnících předchozího vzdělávání známkou „nedostatečný“, bude 

odečteno z celkového počtu 5 bodů. 

Odpočet 5 bodů bude také proveden, pokud byl v uvedeném období hodnocen z matematiky 

známkou „dostatečný“. 

 

 Výsledky bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 

matematiky a její aplikace budou sečteny. Započítává se pouze lepší výsledek z matematiky 

a lepší výsledek z českého jazyka a literatury z obou termínů JPZ.  

 Maximální počet bodů za výsledky jednotné zkoušky je 100 bodů (60,24% celkového 

hodnocení). 

 

8.1.2 Výsledky hodnocení dosaženého při JPZ 
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8.2 Celkové hodnocení a pořadí uchazečů 

Maximální počet bodů za výsledky Jednotné přijímací zkoušky je 100 bodů. 

Maximální počet bodů za hodnocení na vysvědčení je 66 bodů. 

 

 Maximální počet získaných bodů: 166 bodů 

 Minimální počet bodů pro přijetí: 15 bodů. 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu získaných bodů. 

 Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých 

žáků dosáhl maximálně uvedený počet přijímaných uchazečů v oboru vzdělávání. 

 Pokud několik uchazečů získá stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí další kritéria. 

Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů: 

O pořadí při stejném počtu bodů rozhoduje lepší hodnocení v posledním ročníku postupně z předmětů 

matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk. Jakmile se u prvního předmětu v uvedeném pořadí 

vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnout, další předměty se již neporovnávají. Nerozhodne-li se ani 

podle vysvědčení, pokračuje se obdobným způsobem v předposledním ročníku vzdělávání. V případě, že shoda 

pokračuje, dalším kritériem jsou výsledky jednotné zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky jednotné 

zkoušky z matematiky jsou shodné, rozhodují výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury. Ředitelka školy 

pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 

odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného 

hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle 

školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a 

literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí 

uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

 

 

9 Kritéria přijímacího řízení na obory středního 

vzdělání s výučním listem 
Přijímací řízení je společné. 

Uchazeči na obory středního vzdělání s výučním listem  jednotnou přijímací zkoušku ani 

školní přijímací zkoušku n e k o n a j í. 
 

9.1 Termín pro 1. kolo přijímacího řízení 

Termín pro 1. kolo přijímacího řízení: 22. 4. 2023. 

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – zveřejnění hodnocení: 22. 4. 2023 (dle § 60e odst. 

2 školského zákona), nejpozději do 30. 4. 2023. 
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9.2 Kritéria hodnocení 

Uchazeči na obory středního vzdělání s výučním listem, budou při přijímacím řízení 

hodnoceni podle následujícího kritéria: 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

 

 Hodnocení studijních výsledků vychází z hodnocení vysvědčení za 1. pololetí a 2. pololetí 

8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Určení průměrů ze ZŠ = (P81 + P82 + P91) /3, kde: 

-P81 je průměr z 1. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P82 je průměr z 2. pololetí 8. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P91 je průměr z 1. pololetí 9. třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení za poslední 2 ročníky vzdělávání, které nejsou shodné 

s 8. a 9. ročníkem ZŠ a ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, jsou průměry 

P81, P82 a P91 určovány analogicky z těchto ročníků. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení ze šk.r. 2019/2020 (ukončil ZŠ dříve než v r. 2022), 

pak se na základě zákonných opatření MŠMT k SARS Cov-2 nehodnotí 2. pololetí šk. r. 

2019/2020. Tuto skutečnost již zohledňují i nové Přihlášky ke studiu na str. 2, pozn. 16. a 

výpočet průměru vychází ze zbývajících 2 pololetí. 

 Hodnocení studijních výsledků je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Hodnocení musí být 

potvrzeno ředitelem základní školy (razítko bez malého státního znaku) nebo doloženo 

úředním opisem vysvědčení. 

 

9.3 Celkové hodnocení a pořadí uchazečů 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle průměru ze základní školy. 

 Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých 

žáků dosáhl maximálně uvedený počet přijímaných uchazečů v oboru vzdělávání. 

 Předpokladem přijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání s výučním listem je rovněž splnění 

podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání podle §60a odst. 3 a §88 odst. 

1 školského zákona. 

 Pokud několik uchazečů získá stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí další kritéria. 

Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů: 

O pořadí při stejném počtu bodů rozhoduje lepší hodnocení v posledním ročníku postupně z předmětů 

matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk. Jakmile se u prvního předmětu v uvedeném pořadí 

vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnout, další předměty se již neporovnávají. Nerozhodne-li se ani 

podle vysvědčení, pokračuje se obdobným způsobem v předposledním ročníku vzdělávání. V případě, že shoda 

pokračuje, dalším kritériem je hodnocení předmětu fyzika v pořadí poslední ročník – předposlední ročník – 

předcházející ročník.  

9.2.1 Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělání  
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10  Kritéria přijímacího řízení na obory středního 

vzdělání s výučním listem – zkrácené studium 
 

Přijímací řízení je společné. 

Uchazeči na obory zkráceného studia středního vzdělání s výučním listem  jednotnou 

přijímací zkoušku ani školní přijímací zkoušku n e k o n a j í. 

 

10.1   Termín pro 1. kolo přijímacího řízení 

Termín pro 1. kolo přijímacího řízení: 22. 4. 2023. 

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – zveřejnění hodnocení: 22. 4. 2023 (dle § 60e odst. 

2 školského zákona), nejpozději do 30. 4. 2023. 

 

10.2   Kritéria hodnocení 

Uchazeči na obory středního vzdělání s výučním listem, budou při přijímacím řízení 

hodnoceni podle následujícího kritéria: 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

 

Druhou zákonnou podmínkou pro přijetí do zkráceného studia je předložení platného 

dokladu o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém oboru středního vzdělání 

(skupiny H) nebo dokladu o úspěšném vykonání maturitní zkoušky v oboru středního vzdělání 

s maturitní zkouškou skupiny M nebo L0; L v souladu s §83 až 85 školského zákona. 

Doklad předkládá uchazeč nejpozději v den nástupu do střední školy. 

 

 Hodnocení studijních výsledků je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Hodnocení musí být 

potvrzeno ředitelem střední školy (razítko bez malého státního znaku) nebo doloženo 

předložením originálů vysvědčení nebo úředním opisem vysvědčení. 

 Hodnocení studijních výsledků vychází z hodnocení vysvědčení z posledních 2 ročníků 

střední školy. Určení průměrů ze SŠ = (P12 + P22) /2, kde: 

-P12 je průměr z 2. pololetí předposledního roč. SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

-P22 je průměr z 1. pololetí posledního roč. SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 

 Pokud uchazeč předkládá vysvědčení ze šk.r. 2019/2020 (ukončil ZŠ dříve než v r. 2022), 

pak se na základě zákonných opatření MŠMT k SARS Cov-2 nehodnotí 2. pololetí šk. r. 

10.2.1   Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělání na SŠ  
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2019/2020. Tuto skutečnost již zohledňují i nové Přihlášky ke studiu na str. 2, pozn. 16. a 

výpočet průměru vychází ze zbývajících 2 pololetí. 

 Hodnocení studijních výsledků je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Výsledky vzdělávání 

pro nástavbové studium a dálkovou formu studia mohou být doloženy předložením originálů 

vysvědčení, popřípadě ověřených kopií příslušných vysvědčení.  

 

10.3   Celkové hodnocení a pořadí uchazečů 

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle průměru ze střední školy. 

 Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých 

žáků dosáhl maximálně uvedený počet přijímaných uchazečů v oboru vzdělávání. 

 Předpokladem přijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání s výučním listem je rovněž splnění 

podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání podle §60a odst. 3 a §88 odst. 

1 školského zákona. 

 Pokud několik uchazečů získá stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí další kritéria. 

Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů: 

O pořadí při stejném počtu bodů rozhoduje lepší hodnocení v posledním ročníku postupně z předmětů 

matematika, český jazyk a literatura, anglický jazyk. Jakmile se u prvního předmětu v uvedeném pořadí 

vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnout, další předměty se již neporovnávají. Nerozhodne-li se ani 

podle vysvědčení, pokračuje se obdobným způsobem v předposledním ročníku vzdělávání. V případě, že shoda 

pokračuje, dalším kritériem je hodnocení předmětu fyzika v pořadí poslední ročník – předposlední ročník – 

předcházející ročník.  

 

 

11   Dodatek kritérií pro obory středního vzdělání 

skupiny L (L0+H), ve kterých lze získat střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 
 

11.1   Kritéria hodnocení 

Kritéria přijímacího řízení jsou v plném rozsahu platná i pro uchazeče, kteří se hlásí ke studiu 

oborů L0, kombinovaného s oborem H (maturita + vyučení). Počty přijímaných žáků se řídí 

schválenými počty Kritérií pro maturitní obor (L0), stejně tak jako podmínkami přijímací 

zkoušky. 

Vyhláška 200/2021 Sb. je účinná od 1. 9. 2021 a mění vyhlášku č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři; vyhlášku č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku; vyhlášku č. 3/2015 
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Sb. o některých dokladech o vzdělání a vyhlášku č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání.  

Na základě vyhlášky č. 200/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením 

oborů vzdělávání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 

s maturitní zkouškou a na základě následných metodických pokynů MŠMT. 

 

11.2   Vymezení doplňujících se oborů L0+H 

Jedná se o výuku oborů, ve kterých lze získat výuční list i maturitní vysvědčení a které označuje 

novela jako obory L0+H a pro které škola v souladu s podmínkou uvedenou v novele vyhlášky č. 

13/20005 Sb. O středním vzdělávání škola připravila společný školní vzdělávací program, který 

zahrnuje učivo z oboru RVP komplementárních oborů L0 a H. Základem pro přípravu ŠVP je obor 

vzdělání s maturitní zkouškou L0 u kterého je rozšířena praktická výuka dle příbuzného oboru 

skupiny H. 

Uchazeč, který má zájem vzdělávat se v maturitním oboru a na cestě k maturitě mít možnost získat 

výuční list v oboru učebním, má možnost přihlásit se (viz Přihláška ke studiu) ke studiu, které je 

kombinací dvojic oborů kat. L0 a kat. H. Kombinace povolených dvojic oborů (tzv. komplementární 

obory) vychází z nařízení vlády č. 354/2020 Sb. a pro naši školu nabízí uchazečům tyto možnosti: 

 

Maturitní obor sk. L0  /hlavní/ Učební obor sk. H 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-51-H/01 Elektrikář 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 

11.3   Legislativní ukotvení 

Ředitelka školy vyhlašuje, že od školního roku 2021/2022 škola  vzdělává žáky v doplňujících se 

oborech L0+H podle nařízení vlády č. 354/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  

Na základě toho doplňuje Kritéria o kombinaci dvojic komplementárních oborů, které jsou uvedeny 

v nařízení vlády a jsou neměnné, není tedy možné vypsat přijímací řízení do jiné kombinace dvojic 

oborů kat. L0 a kat. H.    

Nařízením vlády č. 354/2020 Sb., došlo ke změně znění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kdy se stanovily v příloze 

D6 komplementární obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední 

vzdělání s maturitní zkouškou s účinností od 1. 9. 2021. Do nařízení vlády bylo implementováno 

28 komplementárních oborů vzdělání.  
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Přijímací řízení se organizuje do obou oborů vzdělání, a to jak kat. L0, tak do  doplňujícího oboru 

kat. H současně. S ohledem na to, že obor kat. L0 je hlavním oborem vzdělání s maturitní zkouškou, 

je přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 realizováno v souladu s platnou legislativou. 

 Pro uvedené obory skupiny L0 se povinně koná jednotná přijímací zkouška. Další 

zkoušku již uchazeč nekoná, a druhým kritériem pro přijetí je tak jako do ostatních 

maturitních oborů „Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“. 

 

Přihláška do oborů L0+H má svá specifika, která vycházejí z nové vyhlášky č. 200/2021 Sb. a jsou 

uvedena dále. Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s 

výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede na přihlášce příslušný obor vzdělání 

s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. K tomu použije platný formulář 

přihlášky pro přijímací řízení, v němž do kolonky 1. škola, resp. 2. škola uvede příslušnou dvojici 

oborů vzdělání kat. L0 a H uvedených v tabulce D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  S ohledem na to, že obory kat. L0 jsou obory s maturitní zkouškou, 

zaškrtne také konání jednotné přijímací zkoušky, pokud se v daném oboru jednotná přijímací 

zkouška koná. 

 

 

11.4   Přihláška ke studiu 

Přihlášku odevzdává uchazeč obvyklým postupem do 1. března 2023. Uchazeč, který podává 

přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s 

maturitní zkouškou skupiny L0+H, uvede na přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou 

i doplňující obor vzdělání s výučním listem. K tomu použije platný formulář přihlášky pro přijímací 

řízení, v němž do kolonky 1. škola, resp. 2. škola uvede příslušnou dvojici oborů vzdělání kat. L0 a 

H uvedených v předešlé kapitole. Ta vychází z tabulky D6 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Velmi výhodné je při vyplňování přihlášky uchazeče do těchto oborů využít jako předlohu 

předvyplněné přihlášky, které najde na nových stránkách naší školy  https://sezimackastredni.cz.  

 

S ohledem na to, že obory kat. L0 jsou obory s maturitní zkouškou, zaškrtne také v přihlášce konání 

jednotné přijímací zkoušky (Jednotná zkouška – ANO“). 

 

 

 

12   Rozhodnutí o přijetí a zápisový lístek 
 

12.1   Rozhodnutí o přijetí 

Uchazeči na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

 Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky (JPZ) v 1. kole přijímacího řízení 

nejpozději 28. dubna 2023. 
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 Rozhodnutí o přijetí uchazeče pro obory s maturitní zkouškou zveřejní ředitelka školy 

do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení JPZ Centrem.  Rozhodnutí je dáno 

seznamem hodnocení přijímacího řízení s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče, 

který je ze zákona zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na veřejně přístupném místě školy 

(vchod školy A) a způsobem umožňujícím dálkový přístup – www stránky školy. 

 Rozhodnutí o přijetí ředitelka nezasílá. 

 

Uchazeči na obory středního vzdělání s výučním listem: 

 Rozhodnutí o přijetí uchazeče pro obory bez maturitní zkoušky je dáno seznamem 

hodnocení přijímacího řízení, který je ze zákona zveřejněn od 22. dubna 2023 po dobu 

nejméně 15 dnů na veřejně přístupném místě školy (vchod školy A) a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup – webové stránky školy.  

 Rozhodnutí o přijetí ředitelka nezasílá. 

 

12.2   Rozhodnutí o nepřijetí a odvolání 

 Rozhodnutí o nepřijetí žáka je po ukončení hodnocení přijímacího řízení zasláno uchazeči 

poštou. 

 Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze 

podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení (zveřejnění) Rozhodnutí. 

 Přijmout původně nepřijatého žáka může škola ve zvláštních případech formou  

autoremedury (Odstoupení původně přijatého žáka a nahrazení žákem, který splnil 

podmínky pro přijetí, ale byl „pod čarou“). 

 

12.3   Zápisový lístek 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku 

ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60e odst. 2 školského zákona). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním 

zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky 

rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a má se za to, že se vzdal 

práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče (tzv. autoremedura). 

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě: 

 že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání; 

 uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou 

zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 

školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky). 

 

Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje podle §83 až §85 ŠZ na formy vzdělávání 

večerního, dálkového, distančního, kombinovaného a pro obory nástavbového studia a zkráceného 

studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou. 
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Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole 

nejpozději do 15. března 2023 (povinnost ZŠ § 6g odst. 2 školského zákona). 

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření 

totožnosti a vyplnění příslušného formuláře (žádosti), vydán zápisový lístek na Krajském úřadu 

Jihočeského kraje.   

 

Možnost převzetí zápisového lístku na Krajském úřadu: 

 osobním převzetím – na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy, České Budějovice, B. Němcové 49/3 – ve 2. patře, č. kanceláře 328 nebo 333, 

 zaslání poštou – na základě písemné žádosti s podpisy zaslané poštou na adresu: Krajský 

úřad Jihočeského kraje, OŠMT, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76, České Budějovice. 

Formulář této žádosti je umístěn na našich www.copsu.cz, https://sezimackastredni.cz . 

 

Ztráta zápisového lístku – vydání náhradního 

V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního 

zápisového lístku. Formulář žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je umístěn rovněž na 

těchto stránkách pod názvem Žádost o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je 

i čestné prohlášení, které musí být podepsané uchazečem, popř. zákonným zástupcem nezletilého 

uchazeče. Náhradní zápisový lístek vydá orgán, který vydal původní zápisový lístek. 

 

 

13   Úpravy podmínek přijímacího řízení 
 

13.1   Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami [SVP] 

Podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona se žákem se speciálními vzdělávacími 

potřebami rozumí mimo jiné osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění 

nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám, zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním 

podmínkám uchazečů.   

Střední škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona (§ 16 odst. 2 písm. 

c), § 19, § 60b odst. 4, § 64 školského zákona), podle § 13, 13a a Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 

353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 353/2016 Sb.“). 

 

 Úprava podmínek přijímacího řízení náleží uchazečům se speciálními vzdělávacími 

potřebami všech věkových skupin hlásícím se do všech forem středního vzdělávání (denní, 

večerní, dálková, distanční, kombinovaná) včetně nástavbového nebo zkráceného studia. O 

úpravu podmínek může ŠPZ žádat i uchazeč, který nedocházel do ŠPZ. 

13.1.1   Obecné vymezení 

http://www.copsu.cz/
https://sezimackastredni.cz/
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 MŠMT doporučuje zvážit přiznání úpravy podmínek přijímacího řízení u uchazečů, 

kterým pro průběh vzdělávání bylo ŠPZ vydáno doporučení se zařazením minimálně do 

druhého stupně podpůrných opatření. Doporučení ŠPZ se vydává s využitím formuláře podle 

Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.: „Doporučení školského poradenského zařízení pro 

úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“. 

 Mezi povinně uváděné uzpůsobení konání přijímací zkoušky patří navýšení časového limitu 

ve výši 25 %, 50 %, 75  %, nebo 100 % podle doporučení ŠPZ. Další možná uzpůsobení 

konání přijímací zkoušky stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., a to za předpokladu, 

že použitím kompenzačních pomůcek uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 

nevznikne neoprávněná výhoda při konání přijímací zkoušky. 

 Mezi další uzpůsobení stanovená ŠPZ patří: 

 samostatná učebna, 

 zápis odpovědí do počítače, 

 vypracování testu a zadání na počítači, 

 využití služeb podporující osoby (asistent pedagoga apod.), 

 úprava pracovního místa, 

 alternativní způsoby zápisu odpovědí, 

 záložka, psací potřeby, zvýrazňovač, 

 překladový slovník (pro uchazeče kategorie „O“ s jiným rodným jazykem, 

 formální úprava zkušební dokumentace. 

 

 Úprava podmínek přijímacího řízení podle doporučení ŠPZ nenahrazuje povinnost doložit 

pro příslušný obor vzdělání lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o 

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

pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v příslušném oboru vzdělání 

posuzuje a lékařský posudek vydává zpravidla lékař v oboru všeobecné praktické lékařství 

nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost podle zákona. 

 

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze 

na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného 

školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou 

ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího řízení do 1. 

března. 

 Doporučení se v souladu s § 13 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. vydává pro účely úpravy 

podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky. Pokud se na daný 

obor vzdělání přijímací zkouška nekoná, doporučení ŠPZ není součástí přijímacího řízení a 

k přihlášce ke vzdělávání se nepřikládá.   

 Ke všem přihláškám přikládá uchazeč totožné doporučení ŠPZ. V rámci l. stupně 

podpůrných opatření se neupravují podmínky přijímacího řízení. Ředitelka školy upraví 

uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. 

13.1.2   Konkretizace v podmínkách školy 
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 Uchazeči se SVP, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení ŠPZ, mají časový limit 

pro konání testů JPZ prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v tomto doporučení. 

 

Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí - se vztahují, jako na ostatní 

uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí 

rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých 

práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících 

v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu 

prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upravuje podmínky přijímání ke 

vzdělávání podle školského zákona a § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Uchazeči s jiným rodným jazykem než českým mohou být zařazeni jako SVP kategorie O. 

 

 

 

13.2   Osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí 

Uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání do čtyřletých (popř. tříletých) oborů středního vzdělání 

musí mít dle § 59 školského zákona splněnu povinnou školní docházku (dle § 36 školského zákona 

je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků) nebo ukončeno základní vzdělání před 

splněním povinné školní docházky. Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením 

příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu 

devíti roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na 

území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně 

ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola 

uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2 správního řádu). V tomto případě 

nelze stanovit jako kritérium pro přijetí získání základního vzdělání, resp. vyžadovat uznání 

rovnocennosti nebo uznání platnosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice. 

 

Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky se dle § 108 

školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení 

v České republice. Tento doklad vydává na základě žádosti příslušný krajský úřad.  

 

Výše uvedené doklady se podávají spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 1 odst. 1 písm. a) 

až d) a i) a odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů), nejpozději však dle § 1 odst. 4 uvedené vyhlášky v den, kdy se uchazeč stane 

žákem střední školy, což je v souladu s § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, 

popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí. 

13.1.3   Uchazeči se SVP ze zahraničí 

13.2.1   Obecné vymezení 
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U zkráceného studia a nástavbového studia (§ 83 až § 85 školského zákona) je podmínkou přijetí 

získání příslušného stupně středního vzdělání. Uchazeč hlásící se do zkráceného či nástavbového 

studia dokládá vždy uznání rovnocennosti či uznání platnosti zahraničního vysvědčení dokládajícího 

stupeň předchozího vzdělání, tj. stupeň středního vzdělání s výučním listem, příp. stupeň středního 

vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Všichni uchazeči o přijetí ke střednímu vzdělávání musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, pokud je pro daný obor vzdělání 

požadována. 

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole 

mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 

4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (vzdělávací obor Český jazyk a 

literatura), pokud je součástí přijímací zkoušky – znalost českého jazyka, která je nezbytná 

pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Toto pravidlo platí jak při konání jednotné 

přijímací zkoušky, tak školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li 

její součástí ověření znalosti českého jazyka. 

 

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují 

všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží 

vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území České republiky, bez ohledu 

na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české. 

 

Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit 

uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, 

včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen 

část školního roku. 

 

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 

4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

vytvoří ředitelka školy pro hodnocení výsledku školní zkoušky tzv. redukované hodnocení. 

Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje 

výsledek těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou 

pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného 

hodnocení všech uchazečů. 

Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních uchazeče, který získal předchozí 

vzdělání ve škole v zahraničí, je v kompetenci ředitele školy na základě jím vyhlášených kritérií 

přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona. K zajištění srovnatelného posouzení 

všech uchazečů se doporučuje vytvořit převodník na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích. 

 



Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí 2023-24 

 

Kritéria pro  1. kolo přijímacího řízení 2023 na obory středního vzdělání - Stránka 29 z 31 

 

Pro osoby s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 

území České republiky a kterým se promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona 

přijímací zkouška z českého jazyka, rozhodla ředitelka školy, že součástí JPZ a ŠPZ je ověření 

znalosti českého jazyka rozhovorem. Výsledek je pak zařazen formou redukovaného hodnocení. 

 

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky: 

 se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na jejich žádost. 

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a školní přijímací zkouška z českého jazyka. 

Konkrétně půjde o část řízeného rozhovoru. 

(𝐾𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘𝑎č𝑛í 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣 𝑟á𝑚𝑐𝑖 𝑣𝑦𝑏𝑟𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑡é𝑚𝑎𝑡𝑢 Š𝑃𝑍); 

 se v případě prominutí části Jednotné přijímací zkoušky stanovuje podmínka absolvovat 

rozhovor ověřující znalost českého jazyka se zástupcem vedení školy, zástupcem 

vyučujících českého jazyka a zástupcem vyučujících odborných předmětů. Jazyková znalost 

je hodnocena ve třech kritériích a) Užití jazykových prostředků v rámci běžné komunikace 

s pracovníky školy (max. 30 bodů), b) Užití jazykových prostředků v rámci prezenčního 

studia v českém jazyce v daném oboru vzdělávání (max. 10 bodů) a c) Funkční užití 

jazykových prostředků v rámci BOZ/PO a práce v laboratořích i dílnách (max. 10 bodů). 

Uchazeč musí rozhovor konat a získat alespoň 5 bodů z 50 možných bodů, čímž prokáže 

dostatečnou jazykovou znalost, která je ke studiu nezbytná. Získané body se zavedou jako 

redukované hodnocení do tabulky hodnocení řízeného rozhovoru –  vymezená část R; 

 se v případě prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka stanovuje výsledné pořadí za 

pomocí redukovaného hodnocení, uvedeného v tabulce řízeného rozhovoru školní 

přijímací zkoušky (označené písmenem R); 

 se hodnotí známkou z chování 1 – velmi dobré v případě, že jimi doložené doklady o 

předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z chování, nebo její ekvivalent; 

 se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku 

z předmětu český jazyk, nebo jeho ekvivalentů započte známka z předmětu anglický jazyk, 

nebo jeho ekvivalentů; 

 se v případě, že jimi doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky 

dle klasifikační stupnice podle §3 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zpracuje písemný 

dokument o převodu známek ze zahraničních vysvědčení, kde ředitel stanoví započtené 

známky z českého jazyka, matematiky, fyziky, chování a výsledný průměr za 1. pololetí 8. 

ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. 

Cizinci (osoba dle § 20 odst. 4 školského zákona) na písemnou žádost nekonají školní přijímací 

zkoušku z témat, která vyžadují dobrou znalost českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, 

která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob a témat ověří 

rozhovorem dle výše uvedeného odstavce. 

13.2.2  Konkretizace v podmínkách školy a redukované hodnocení 



Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí 2023-24 

 

Kritéria pro  1. kolo přijímacího řízení 2023 na obory středního vzdělání - Stránka 30 z 31 

 

Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje 

na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. 

 

 

13.3   Uchazeči z Ukrajiny - podle Lex UKRAJINA 

Jedná se o uchazeče-cizince [dále jen Cizinci],  kterému byla v České republice poskytnuta 

dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí 

Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného 

přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí 

jejich dočasná ochrana. 

V této situaci pak bylo v České republice přijato několik zákonů, které se souhrnně označují jako 

„Lex Ukrajina“. Konkrétně pro oblast školství jde o zákon č. 67/2022 Sb., který upravuje zvláštní 

opatření ve školství. 

 

Pokud není uvedeno dále jinak, je na Ukrajince  v rámci přijímacího řízení pohlíženo jako na 

osoby, které získaly vzdělání v zahraničí dle 13.2.  

Opatření obecné povahy MŠMT má za cíl mj. naplnit strategické priority vlády tím, že přispěje k 

tomu, aby cizinci s dočasnou ochranou byli přijímání do středních škol nebo vyšších odborných škol 

a v důsledku se tím zlepšovala jejich integrace do českého prostředí. Největší překážkou úspěšné 

integrace je jednoznačně jazyková bariéra. 

 

 Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) 

se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní 

rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 

přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.  

 Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo 

konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a 

její aplikace v ukrajinském jazyce.    

 

 Ředitelka školy sděluje, že v souladu  s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona nebude 

umožněna školní přijímací zkouška v ukrajinském jazyce. 

 

 

 

13.3.1   Obecné vymezení 

13.3.2   Přijímací řízení  a Opatření obecné povahy 
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 Pro osoby s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve 

škole mimo území České republiky a kterým se promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 

4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, rozhodla ředitelka školy, že 

součástí JPZ a ŠPZ je ověření znalosti českého jazyka rozhovorem. Výsledek je pak 

zařazen formou redukovaného hodnocení. 

 Forma a hodnocení rozhovoru jsou uvedeny v odst. 13.2.2. 

 Tímto výrokem se stanoví obdobně, jako bylo pravidlo volby konání jednotné zkoušky z 

oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce je upraveno přímo zákonem č. 

67/2022 Sb., Nově již není zařazena volba konání v jazyce anglickém.  

 Pokud je součástí školní přijímací zkoušky písemné test zadaný v českém jazyce má cizinec 

automaticky (není nutné o toto žádat) časový limit navýšen o 25 % a může použít překladový 

slovník. Tato uzpůsobení upravuje příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cizinec, který žádá úpravu podmínek přijímacího řízení v souladu s výše uvedenými body, musí 

předložit: 

1. Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu 

2. Doklad, že je cizincem s dočasnou ochranou (prosté kopie dokladu) - doloží, že je 

cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

3. Vysvědčení o ukončení povinné školní docházky (lze nahradit čestným prohlášením) 

4. Žádost o prominutí JPZ z jazyka českého (včetně testu ŠPZ) – pokud chce požádat 

5. Žádost o konání písemného testu JPZ z Matematiky v ukrajinském jazyce (nepožádá-

li, pak koná zkoušku automaticky v českém jazyce) 

 

6. NEPODÁVÁ SE žádost o konání ŠPZ v ukrajinském jazyce, neboť ředitelka  

v souladu  s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona rozhodla, že  nebude umožněna školní 

přijímací zkouška v ukrajinském jazyce. (odst. 13.3.2.) 
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