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Příloha č. 2 
 
Kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie H 
 
 
Podmínky přijetí: 

 

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou přijati podle pořadí sestaveného dle celkového počtu 
dosažených bodů.  

 
Při rovnosti bodů budou přednostně přijati uchazeči se změněnou pracovní schopností, dále uchazeči 
podle pořadí s dosaženým vyšším počtem bodů z průměru všech známek z konce 8. ročníku 
a pololetí 9. ročníku základní školy.  
 
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. 

 
 

 
Přijímací řízení na obory vzdělání: 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

23-56-H/01  Obráběč kovů (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

23-51-H/01  Strojní mechanik (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

 
 
Kritéria pro přidělování bodového hodnocení: 
- průměr všech známek z konce 8. ročníku   max. 30 bodů 

- průměr všech známek z pololetí 9. ročníku   max. 30 bodů 

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

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

- známka z fyziky z konce 8. ročníku    max. 10 bodů 

- známka z fyziky z pololetí 9. ročníku   max. 10 bodů 

      celkem       max. 100 bodů 
 
 
Přidělování počtu bodů: 
- Za průměr dle vzorce:    (5 – ø známek) * 7,5 bodu.  

- 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. 

 

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. 
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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 

23-68-H/01 
Mechanik opravář 
motorových vozidel 

30 30 ano 

23-56-H/01 Obráběč kovů 25 60 ano 

23-51-H/01 Strojní mechanik  25 60 ano 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů nestanoven 30 ano 

 
 
 
Přijímací řízení na obory vzdělání: 

 
66-53-H/01  Operátor skladování (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

66-51-H/01  Prodavač  

 
- průměr všech známek z konce 8. ročníku   max. 30 bodů 

- průměr všech známek z pololetí 9. ročníku   max. 30 bodů 

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

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

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

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

celkem                max. 100 bodů 
 
Přidělování počtu bodů: 

- Za průměr dle vzorce:    (5 – ø známek) * 7,5 bodu.  

- 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. 

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. 
 

Do oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač se mohou hlásit i žáci, kteří povinnou školní docházku ukončí 
8. třídou základní školy. Těmto uchazečům budou body přiděleny dle výsledků pololetního hodnocení 
osmého ročníku a následně přepočteny koeficientem 0,75. 

 

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 

66-53-H/01 Operátor skladování 25 60 ano 

66-51-H/01 Prodavač   15 30 ano 
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Přijímací řízení na obory vzdělání: 
 

29-53-H/01  Pekař 

29-54-H/01  Cukrář  

29-56-H/01  Řezník-uzenář 

69-51-H/01  Kadeřník (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

 
- průměr všech známek z konce 8. ročníku   max. 30 bodů 

- průměr všech známek z pololetí 9. ročníku   max. 30 bodů 

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

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

- známka z chemie z konce 8. ročníku   max. 10 bodů 

- známka z chemie z pololetí 9. ročníku   max. 10 bodů 

      celkem                max. 100 bodů 
 

Přidělování počtu bodů: 

- Za průměr dle vzorce:    (5 – ø známek) * 7,5 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. 

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. 
 

Do oborů vzdělání 29-53-H/01 Pekař, 29-54-H/01 Cukrář a 29-56-H/01 Řezník-uzenář se mohou hlásit 
i žáci, kteří povinnou školní docházku ukončí 8. třídou základní školy. Těmto uchazečům budou body 
přiděleny dle výsledků pololetního hodnocení osmého ročníku a následně přepočteny koeficientem 
0,75. 

 

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 

29-53-H/01 Pekař nestanoven 30 ano 

29-54-H/01 Cukrář  15 30 ano 

29-56-H/01 Řezník-uzenář nestanoven 30 ano 

69-51-H/01 Kadeřník 25 60 ano 
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Přijímací řízení na obory vzdělání: 
 

41-51-H/01  Zemědělec-farmář 

41-52-H/01  Zahradník  

 
- průměr všech známek z konce 8. ročníku   max. 30 bodů 

- průměr všech známek z pololetí 9. ročníku   max. 30 bodů 

- známka z přírodopisu z konce 8. ročníku   max. 10 bodů 

- známka z přírodopisu z pololetí 9. ročníku   max. 10 bodů 

- známka z fyziky z konce 8. ročníku    max. 10 bodů 

- známka z fyziky z pololetí 9. ročníku   max. 10 bodů 

      celkem               max. 100 bodů 
 
Přidělování počtu bodů: 

- Za průměr dle vzorce:    (5 – ø známek) * 7,5 bodu.  

- 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. 

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. 
 

Uchazečům, kteří povinnou školní docházku ukončí 8. třídou základní školy, budou body přiděleny 
dle výsledků pololetního hodnocení osmého ročníku a následně přepočteny koeficientem 0,75. 

 

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 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář nestanoven 30 ano 

41-52-H/01 Zahradník nestanoven 30 ano 

 
 
 
 
Přijímací řízení na obor vzdělání: 
 
65-51-H/01 Kuchař-číšník (pouze pro uchazeče z 9. třídy základní školy) 

 
- průměr všech známek z konce 8. ročníku   max. 30 bodů 

- průměr všech známek z pololetí 9. ročníku   max. 30 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 

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

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

      celkem                max. 100 bodů 
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Přidělování počtu bodů: 

- Za průměr dle vzorce:    (5 – ø známek) * 7,5 bodu.  

- 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. 

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. 

 
 
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 
 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 20 60 ano 

 
 

 
 
 
Počet míst pro odvolací řízení pro každý obor vzdělání: 2 
 
 
 
Kritéria jsou platná i pro další kola přijímacího řízení. 
 
Další kola přijímacího řízení budou ředitelem školy vypsána, pokud během prvního kola přijímacího 
řízení nebude naplněna předpokládaná kapacita učebních míst v jednotlivých oborech vzdělání. 
 

 
 

 

 

V Chomutově dne 1. prosince 2022 
 

 

 
 

_____________________ 

         Ing. Jiří  Mladý 

 ředitel  


