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Kritéria pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou – denní
forma vzdělávání:
23-44-L/01
23-41-M/01
33-42-M/01
36-47-M/01
66-41-L/01

Mechanik strojů a zařízení (obor L a H)
Strojírenství (ŠVP – obsluha CNC strojů)
Nábytkářská a dřevařská výroba
Stavebnictví
Obchodník (obor L a H)

Pozn.: Obory L a H umožňují úspěšným absolventů získat po 3. ročníku vzdělávání výuční list a po
čtvrtém ročníku maturitní vysvědčení.
Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání v daném oboru je jeho zdravotní způsobilost.
Uchazeči mají možnost podat přihlášku až na dvě SŠ (příp. na dva obory v rámci jedné SŠ),
přičemž mohou konat přijímací zkoušku dvakrát.
Uchazeč, který se nemůže z vážného důvodu přijímací zkoušky zúčastnit a do tří dnů se řádně
omluví ředitelce školy, může využít náhradního termínu.
V přijímacím řízení v oborech s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška
z českého jazyka a literatury a z matematiky (formou písemného testu) – uchazeči obdrží
pozvánku.
U všech výše uvedených oborů je k přijetí ke vzdělávání nutné dosáhnout z testů alespoň 5 bodů z
matematiky a 5 bodů z českého jazyka.
Test z českého jazyka bude trvat 60 minut a test z matematiky 70 minut.
Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
Termíny konání jednotné zkoušky:
Studium

Náhradní termín Náhradní termín
První kolo – První kolo –
k prvnímu
k druhému
první termín
druhý termín
termínu
termínu

Obory čtyřleté
12. 4. 2018
a nástavbové

16. 4. 2018

10. 5. 2018

11. 5. 2018

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do
naplnění kapacity daného oboru. Při přijímacím řízení se bude v prvním kole zohledňovat
lepší výsledek z prvního či druhého termínu konání jednotné zkoušky.
Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle:
1. Výsledků jednotné zkoušky (podle počtu dosažených bodů v jednotlivých testech) –
váha 66,66 %.
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2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání - dosažený průměrný prospěch na ZŠ
(2. pol. 8. a 1. pol. 9. třídy) – váha 26,67%.
3. Dalších skutečností - zájem o obor u čtyřletých oborů vzdělávání – váha 6,67%.
Kritérium – čtyřleté obory vzdělávání

Maximální možný počet bodů

Písemný test z českého jazyka (centrálně zadávaný)
Písemný test z matematiky (centrálně zadávaný)
Hodnocení dosaženého průměrného prospěchu
Aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve
zvoleném oboru (zájmové kroužky, absolvování
olympiád, úspěchy v soutěžích apod.)
Za kritéria celkem

50
50
40
10

150

Pozn.: Aktivní přístup uchazeče ke zvolenému čtyřletému oboru vzdělávání (na ZŠ nebo SŠ)
je nutno doložit odpovídajícím potvrzením (školy – absolvování zájmového kroužku, matematické
olympiády, potvrzení o účasti či umístění v soutěži apod.).
 V případě dosažení shodného celkového počtu bodů u uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání
rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, je-li opět shodný,
rozhoduje lepší průměr z českého jazyka a matematiky za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
 Podmínkou otevření čtyřletého oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
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