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Příloha č. 1 
 
Kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

 
 pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy: 

39-41-L/01 Autotronik 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  

65-42-M/01 Hotelnictví  

 
Podmínky přijetí: 
 
Uchazeči o vzdělávání budou seřazeni dle celkového bodového hodnocení dosaženého součtem 
dvou ukazatelů: 
 

1. výsledek příjímací zkoušky – na celkovém hodnocení uchazeče se podílí 60 %: 

 z českého jazyka a literatury     max. 50 bodů 

 z matematiky a její aplikace     max. 50 bodů 
celkem              100 bodů 

 
2. prospěch na základní škole – na celkovém hodnocení uchazeče se podílí 40 %: 

 
a) průměrný prospěch 

 průměr všech známek z konce 8. ročníku   max. 20 bodů 

 průměr všech známek z pololetí 9. ročníku   max. 20 bodů 
 

b) klasifikace z vybraných profilujících předmětů 

 známka z českého jazyka z konce 8. ročníku   max. 10 bodů 

 známka z českého jazyka z pololetí 9. ročníku   max. 10 bodů 

 známka z matematiky z konce 8. ročníku   max. 10 bodů 

 známka z matematiky z pololetí 9. ročníku   max. 10 bodů 

 známka z prvního cizího jazyka z konce 8. ročníku  max. 10 bodů 

 známka z prvního cizího jazyka z pololetí 9. ročníku  max. 10 bodů 
celkem                100 bodů 

 
 

Pravidla pro přidělování počtu bodů: 

- za přijímací zkoušky dle aktuálně dosaženého počtu bodů v každém testu, přičemž uchazeči 
se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura i Matematika a její aplikace, pokud konal přijímací zkoušku v obou 
řádných (náhradních) termínech; 

- za průměr dle vzorce:    (5 – ø známek) * 5 bodů; 

- za známku 1 – 10 bodů, 2 – 7 bodů, 3 – 4 body, 4 – 1 bod, 5 – 0 bodů; 

- pokud uchazeč známku nemá, nebo nemá hodnocení za uvedené pololetí, je mu přiděleno 
0 bodů;  

- týká-li se dle stanovených kritérií přidělování bodového hodnocení za 2. pololetí školního roku 
2019/2020, bude výpočet proveden dle výsledků vzdělávání v prvním pololetí tohoto školního 
roku,   
(odůvodnění: 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 na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020); 

- součet bodů ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace bude 
pro výsledné hodnocení uchazeče přepočten koeficientem 0,6; 
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- součet všech bodů za prospěch v základním vzdělávání bude pro výsledné hodnocení uchazeče 
přepočten koeficientem 0,4; 

- výsledné hodnocení je dáno součtem přepočtených bodů, maximálně lze dosáhnout hodnoty 
100 bodů. 

 
Obsah a forma jednotné přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu 
pro základní vzdělávání.  
 
  
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. 
 
 
Při rovnosti bodů budou přednostně přijati uchazeči se změněnou pracovní schopností, dále uchazeči 
podle pořadí s dosaženým vyšším počtem bodů z jednotných přijímacích zkoušek, následně 
podle pořadí s dosaženým vyšším počtem bodů z průměru všech známek z konce 8. ročníku 
a pololetí 9. ročníku základní školy.  
 
 
Minimální počet bodů pro přijetí a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro první kolo 
přijímacího řízení jsou uvedeny v tabulce: 
 

Kód oboru Obor vzdělání 

Minimální 
počet 
bodů  

pro přijetí 

Předpokládaný 
počet 

přijímaných 
uchazečů 

Potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti 

39-41-L/01 Autotronik 25 30 ano 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  25 30 ano 

65-42-M/01 Hotelnictví  25 30 ano 

 
 
Počet míst pro odvolací řízení v každém oboru vzdělání: 2 
 
 
Další kola přijímacího řízení budou ředitelem školy vypsána, pokud během prvního kola přijímacího 
řízení nebude naplněna předpokládaná kapacita učebních míst v jednotlivých oborech vzdělání. 
 
 
Bude-li vyhlášeno další kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání, budou uchazeči o přijetí 
hodnoceni pouze podle ukazatele č. 2 (dle výše uvedených pravidel pro přidělování bodů dle výsledků 
vzdělávání na základní škole) bez procentuálního přepočtu, přičemž však svým ziskem bodů musí 
splnit podmínku minimálního počtu bodů pro přijetí do daného oboru vzdělání. 
 
 
 

V Chomutově dne 1. prosince 2022 

 

 
 

 

 

_______________________ 
         Ing. Jiří  Mladý 

 ředitel  


