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I. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO  ŠKOLNÍ ROK  2020/2021  

MATURITNÍ OBORY  

 

1. ZPŮSOB BODOVÉHO HODNOCENÍ  

 

a) Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  

b) Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ  

c) Výsledky testů státního přijímacího řízení z českého jazyka a literatury 

d) Výsledky testů státního přijímacího řízení z matematiky  

Kritéria budou obodována a zpracována počítačem v programu "Bakaláři". 

 

2. V PŘÍPADĚ SNÍŽENÝCH ZNÁMEK Z  CHOVÁNÍ SE SNIŽUJE BODOVÉ OHODNOCENÍ 

ZÍSKANÉ ZA  PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH NÁSLEDUJÍCÍM  ZPŮSOBEM:  

Za snížené známky z chování snížení % ohodnocení tímto způsobem: 

A. POKUD SE JEDNÁ O ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY:  

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 10% z celkového 

ohodnocení 

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 15% z celkového 

ohodnocení 

B. POKUD SE JEDNÁ O ŽÁKA, KTERÝ JIŽ BYL ŽÁKEM STŘEDNÍ ŠKOLY A BYL 

KLASIFIKOVÁN V NĚKTERÉM Z KLASIFIKAČNÍCH  OBDOBÍ  NA SŠ:  

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 10% z 

celkového bodového ohodnocení 

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 15% z 

celkového bodového ohodnocení 
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3. DALŠÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIA MATURITNÍHO OBORU  

 Absolvování 9. třídy ZŠ 

 Odpovídající zdravotní stav na přihlášce - vyjádření lékaře 

 Absolventi zahraniční školy (cizinci) předloží v souladu s §108 školského zákona 

nostrifikované doklady.  

 V rámci přijímacího řízení proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v 

daném oboru v českém jazyce. 

 Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, 

pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost 

svého pobytu na území České republiky v souladu s §20 odst. 3 školského zákon 

 

       

 

                                                                              Mgr. Hana Kubátová Ortová 
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