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Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – postup a kritéria přijímacího řízení  
 

 
 

 

Přijímací řízení je zabezpečováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT ČR 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlášky č. 233/2020 Sb., 

o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
koronaviru SARS CoV-2, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním 

a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 

se speciálními potřebami a žáků nadaných, v platném znění, dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  

 

Zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy 

vzdělávání: 

 

 - na veřejné desce školy v přízemí hlavního vchodu ve středisku Chomutov, Pražská 702/10; 

   
- na www.tgacv.cz. 

 

 
 

Podání přihlášek pro obory středního vzdělání v denní formě vzdělávání zakončené maturitní 

zkouškou nebo závěrečnou zkouškou: 
 

- zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který plní povinnou školní docházku nebo ji 

již splnil, podává přihlášku ke vzdělávání řediteli Střední školy technické, gastronomické a automobilní, 

Chomutov, Pražská 702/10 osobně v sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 700 do 1400 hodin 
nebo poštou, a to v termínu do 1. března 2023 (rozhoduje datum poštovního razítka); 

 

- na základě požadavku vyplývajícího z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, je třeba podle § 1 odst. 1 písm. g) 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, nechat potvrdit na přihlášku zdravotní způsobilost uchazeče 

ke vzdělávání ve zvoleném oboru;  
 

- uchazeči, kteří již splnili povinnou školní docházku v předcházejících letech, předkládají společně 

s přihláškou originál vysvědčení z posledních dvou ročníků docházky na ZŠ pro ověření úplnosti a shodnosti 

známek. Ověření provede pověřená pracovnice Střední školy technické, gastronomické a automobilní, 
Chomutov. 

 

Přijímací řízení a evidenci přihlášek zabezpečuje sekretariát ředitele školy. Po obdržení přihlášky bude 
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého uchazeče zaslán dopis o registraci přihlášky 

včetně kritérií přijímacího řízení a s informací o přidělení registračního čísla. 

 

 
 

 

 

http://www.tgacv.cz/


Průběh přijímacího řízení  
 

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou – kategorie L a M 
 (kritéria přijímacího řízení v příloze č. 1)   

 

39-41-L/01  Autotronik 

23-45-L/01  Mechanik seřizovač  

 

65-42-M/01  Hotelnictví  

 

Uchazeči o přijetí do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou budou konat jednotnou 

přijímací zkoušku formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  
 

Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to ve dvou termínech: 

 

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 (v případě, že naše škola je uvedena v přihlášce v prvním pořadí); 

 2. termín: pátek 14. dubna 2023 (v případě, že naše škola je uvedena v přihlášce ve druhém pořadí). 

 

Přijímací zkoušky se uskuteční ve středisku školy v Chomutově, Pražská 702/10. 

 

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.  

 
Pokud uchazeč absolvoval přijímací zkoušky v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení 

lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura i Matematika a její aplikace. 

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast 
písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli naší školy, koná zkoušku v náhradním termínu. 
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:  

 1. termín: středa 10. května 2023; 

 2. termín: čtvrtek 11. května 2023. 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitele školy o poskytnutí podpůrných 

opatření, která jim zajistí odpovídající podmínky v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. K tomuto 

účelu doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně poradenské centrum), na jehož základě ředitel školy upraví podmínky pro konání 

jednotné přijímací zkoušky. Toto opatření se týká uchazečů s druhým až pátým stupněm podpůrných 

opatření. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro konání přijímací zkoušky 
neupravují. 

 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku 
ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jejich znalost českého jazyka, která je nezbytná 

pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola pohovorem a do výsledného pořadí budou zařazeni 

na základě redukovaného hodnocení (§ 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.). 

 

 

Termíny přijímacího řízení pro obory kategorie L a M 

 
Centrum zpřístupní hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky nejpozději v pátek 28. dubna 2023. 

Pořadí uchazečů podle celkových výsledků dosažených při přijímacím řízení v kategorii L a M pak bude 

zveřejněno na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do školy a na webových stránkách www.tgacv.cz 
v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (tedy pod přiděleným registračním 

číslem), a to 28. dubna 2023 do 1500 hodin. 

 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se může 
zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč seznámit s podklady před zveřejněním výsledků přijímacího 

řízení, a to dne 28. dubna 2023 (pátek) ve 1300 hodin na příslušném středisku, které bude sděleno v dopise 

s informacemi o přijímacím řízení. 

http://www.tgacv.cz/


 

Přijatý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve Střední 

škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu 

školy v době od 700 do 1400 hodin nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů, tedy do úterý 16. května 2023.  

 

Přijatým uchazečům bude do 5. května 2023 zaslán dopis o přijetí k danému oboru vzdělání. 

 

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů 

podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 
 

 

 

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie H 
(kritéria přijímacího řízení v příloze č. 2) 

 

Obory vzdělání, do kterých jsou přijímáni pouze žáci končící povinnou školní docházku 

v 9. třídě základní školy:  
23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel  

23-56-H/01  Obráběč kovů 

23-51-H/01  Strojní mechanik 

66-53-H/01  Operátor skladování   
41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů  

65-51-H/01  Kuchař-číšník 

69-51-H/01  Kadeřník 

 

 

Obory vzdělání, do kterých jsou přijímáni žáci končící povinnou školní docházku 

v 8. či v 9. třídě základní školy:  
29-53-H/01  Pekař 

29-54-H/01  Cukrář  

29-56-H/01  Řezník-uzenář 

41-51-H/01  Zemědělec-farmář 

41-52-H/01  Zahradník  
66-51-H/01  Prodavač  
 

 
 

 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie E 
(kritéria přijímacího řízení v příloze č. 3)  
 

Tříleté obory vzdělání určené pro žáky ze ZŠ speciálních, pro žáky vycházející z nižších ročníků základní 

školy a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě základní školy: 

 

31-59-E/01  Šití oděvů  

36-67-E/01  Zednické práce 

41-52-E/01  Zahradnické práce  

41-55-E/01  Opravářské práce  

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  

66-51-E/01  Prodavačské práce 

75-41-E/01  Pečovatelské služby 

 

Dvouleté obory vzdělání určené pro žáky ze ZŠ speciálních, pro žáky vycházející z nižších ročníků 
základní školy a žáky se slabým prospěchem v deváté třídě základní školy: 

 

31-59-E/02  Šití prádla 

41-52-E/02  Zahradnická výroba 



  

 Obor vzdělání poskytující střední vzdělání – kategorie C 
(kritéria přijímacího řízení v příloze č. 4)  
 

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá  

 
Uchazeči, kteří se hlásí k přijetí do tohoto oboru vzdělání a kteří budou potřebovat při vzdělávání pomoc 

při běžných osobních činnostech (mobilita, hygiena, sebeobsluha, stravování), musí mít po dobu celého 

vzdělávání zajištěného svého osobního asistenta.  

 

 

Termíny přijímacího řízení – pro obory vzdělání kategorie H, E a C 

 
Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do oborů vzdělání skupin H, E a C bude 

zveřejněno dne 22. dubna 2023 (sobota) v 800 hodin na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do školy 

a na webových stránkách www.tgacv.cz v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů 

(tedy pod přiděleným registračním číslem). 
 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se může 

zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč seznámit s podklady před zveřejněním výsledků přijímacího 
řízení, a to dne 20. dubna 2023 (čtvrtek) v době od 700 do 1400 hodin na příslušném středisku, které bude 

sděleno v dopise s informacemi o přijímacím řízení. 

 

Přijatý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve Střední 
škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu 

školy v době od 700 do 1400 hodin nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu 

přijatých uchazečů, tj. do úterý 9. května 2023. 
 

Přijatým uchazečům bude nejpozději dne 26. dubna 2023 zaslán dopis o přijetí k danému oboru vzdělání. 

 
Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů 

podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 

 

 

Podání přihlášek pro obor nástavbového studia Podnikání: 

 

- zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke vzdělávání řediteli Střední 
školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, Pražská 702/10 osobně v sekretariátu školy 

v pracovních dnech v době od 700 do 1400 hodin nebo poštou, a to do 1. března 2023 (rozhoduje datum 

poštovního razítka); 

 

- pro přijetí ke vzdělávání v oboru Podnikání se nevyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče;  

 

- v případě, že uchazeči nemají prospěch ze středního vzdělávání s výučním listem potvrzený střední školou 
(druhá strana přihlášky), předkládají společně s přihláškou originály vysvědčení z 1. až 3. ročníku 

absolvovaného oboru vzdělání kategorie H pro ověření úplnosti a shodnosti známek. Ověření provede 

pověřená pracovnice Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. 
 

Přijímací řízení a evidenci přihlášek zabezpečuje sekretariát ředitele. Po obdržení přihlášky bude uchazečům 

nebo zákonným zástupcům nezletilého uchazeče zaslán dopis o registraci přihlášky včetně kritérií 

přijímacího řízení a s informací o přidělení registračního čísla. 
 

Přijatí uchazeči musí nejpozději 1. září 2023 předložit škole výuční list s vysvědčením o závěrečné 

zkoušce jako doklad o ukončení středního vzdělávání v tříletém oboru vzdělání kategorie H. 

 

 

 

http://www.tgacv.cz/


 Obor vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(kritéria přijímacího řízení v příloze č. 5)  

 
64-41-L/51  Podnikání (denní forma vzdělávání)  

 

 

Termíny přijímacího řízení pro nástavbové studium 
 

Uchazeči o přijetí budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 
Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to ve dvou termínech: 

 

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 (v případě, že naše škola je uvedena v přihlášce v prvním pořadí); 

 2. termín: pátek 14. dubna 2023 (v případě, že naše škola je uvedena v přihlášce ve druhém pořadí). 

 

Přijímací zkoušky se uskuteční ve středisku školy v Chomutově, Pražská 702/10. 

 
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.  

 

Pokud uchazeč absolvoval přijímací zkoušky v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení 
lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura i Matematika a její aplikace. 

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast 
písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli naší školy, koná zkoušku v náhradním termínu. 
 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:  

 1. termín: středa 10. května 2023; 

 2. termín: čtvrtek 11. května 2023. 

 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitele školy o poskytnutí podpůrných 

opatření, která jim zajistí odpovídající podmínky v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. K tomuto 

účelu doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně poradenské centrum), na jehož základě ředitel školy upraví podmínky pro konání 

jednotné přijímací zkoušky. Toto opatření se týká uchazečů s druhým až pátým stupněm podpůrných 

opatření. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro konání přijímací zkoušky 

neupravují. 
 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku 

ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jejich znalost českého jazyka, která je nezbytná 
pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola pohovorem a do výsledného pořadí budou zařazeni 

na základě redukovaného hodnocení (§ 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.). 

 

Centrum zpřístupní hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky nejpozději v pátek 28. dubna 2023. 
Pořadí uchazečů podle výsledků dosažených při přijímacím řízení pak bude zveřejněno 28. dubna 2022 

do 1500 hodin na nástěnce ve vestibulu hlavního vchodu do školy a na webových stránkách www.tgacv.cz 

v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (tedy pod přiděleným registračním 
číslem). 

 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se může 
zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč seznámit s podklady před zveřejněním výsledků přijímacího 

řízení, a to dne 28. dubna 2023 (pátek) ve 1300 hodin na příslušném středisku, které bude sděleno v dopise 

s informacemi o přijímacím řízení. 

 
Přijatým uchazečům bude do 5. května 2023 zaslán dopis o přijetí k danému oboru vzdělání. 

 

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů 
podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 

http://www.tgacv.cz/


Obecná kritéria přijímacího řízení: 

 

Uchazečům o přijetí ke střednímu vzdělávání zašle sekretariát ředitele vyrozumění o zahájení přijímacího 

řízení, současně jim sdělí jejich přidělené registrační číslo (dle ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky 
č. 353/2016 Sb., v platném znění) a přiloží kritéria pro přijetí do zvoleného oboru vzdělání. 

 

V přijímacím řízení je zohledňován prospěch v posledních dvou ročnících základního vzdělávání 
(u nástavbového studia ze středního vzdělávání), dále u vybraných oborů klasifikace z profilových 

vyučovacích předmětů a potvrzení zdravotní způsobilosti, jak je uvedeno v přílohách č. 1 až 5.  

 
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být 

hodnocení vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Tomuto uchazeči bude tedy bodové 

hodnocení za školní rok 2019/2020 vypočítáno z výsledků vzdělávání za první pololetí. 
 

U oborů vzdělání skupiny L a M (v příloze č. 1) a u nástavbového studia (v příloze č. 5) budou uchazeči 

o přijetí konat jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura a Matematika a její aplikace. Jednotná přijímací zkouška se koná pouze v prvním kole 

přijímacího řízení. 

 

Všechny výpočty celkového počtu bodů jsou prováděny na dvě desetinná místa.  

 

V souladu s § 60 odst. 13 školského zákona mohou uchazeči, kteří doloží účast ve vědomostních 

a dovednostních soutěžích na krajské úrovni a výše (buď potvrzenou školou na přihlášce v oddíle 
Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další, nebo v samostatné příloze), získat 5 bonusových 

bodů pro celkové bodové hodnocení. 

 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat ředitele školy o poskytnutí podpůrných 

opatření, která jim zajistí odpovídající podmínky v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. K tomuto 

účelu doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 

poradna, speciálně poradenské centrum), na jehož základě ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek 
pro konání jednotné přijímací zkoušky (týká se uchazečů s přiznaným druhým až pátým stupněm 

podpůrných opatření).  

 
V případě uchazeče-cizince bude formou pohovoru ověřena jeho způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 

(viz § 20 odst. 4 školského zákona). 

 
V případě uchazečů-cizinců mimo země EU je potřebné nejpozději při zahájení vzdělávání předložit 

potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (viz § 20 odst. 3 školského zákona). 

 

Uchazeči se zdravotním postižením, kteří se hlásí k přijetí do oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická 

škola dvouletá a kteří budou potřebovat při vzdělávání pomoc při běžných osobních činnostech 

(mobilita, hygiena, sebeobsluha, stravování), musí mít po dobu celého vzdělávání zajištěného svého 

osobního asistenta.  
 

Základní podmínky pro přijetí na zvolený obor pro první a další kola přijímacího řízení 

 
Základní podmínkou pro přijetí na zvolený obor je, že: 

 

a) uchazeč nebyl vyloučen ze vzdělávání na naší škole v uplynulých školních letech; 

b) uchazeč neukončil více než jednou zvolený obor na naší škole. 
 

 

V Chomutově dne 1. prosince 2022 
 

_______________________ 

         Ing. Jiří  Mladý 

  ředitel  


