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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se ve všech středních školách konají formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika, které jsou zadávány a vyhodnocovány Centrem pro
zjišťování výsledků vzdělávání.

Kritéria pro přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Školský
zákon), s vyhláškou 671/2004 Sb., a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů pro I. kolo:
 státní část - hodnocení jednotné přijímací zkoušky uchazeče se v celkovém hodnocení

-

přijímacího řízení podílí 60 % -

30 bodů

školní část se podílí 40 %

20 bodů

-

 zájem o obor (pohovor)

5 bodů

 výsledky v 8. a 9. třídě ZŠ

10 bodů

- účast v soutěžích a olympiádách

5 bodů.

Minimální hranice počtu bodů pro přijetí je 25 bodů
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce zprávu z vyšetření školského
poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech:
1. termín 12. dubna 2019
2. termín 15. dubna 2019

V náhradním termínu koná přijímací zkoušku uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu
přijímací zkoušky nedostavil. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na dny:
13. a 14. května 2018.
Druhé a další školní kola přijímacího řízení se budou konat v termínech od 23. dubna 2019.
Název oboru

Kód oboru

Počet otvíraných tříd a žáků

Maturitní obory (4-leté) - denní studium
Gymnázium (denní studium)

79-41-K/41

1 třída

15

Cestovní ruch

63-41-M/02

1 třída

10

Dopravní akademie

63- 41-M/02

1 třída

10

Počitačová grafika

63-41- M/02

1 třída

5

Veřejná správa a právo

63 -41-M/02

1 třída

5

Diplomatický protokol

63-41-M/02

1 třída

5

Maturitní obory (4-leté) – dálkové studium
Cestovní ruch

63-41-M/02

1 třída

10

Veřejná správa a právo

63-41-M/02

1 třída

5

Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-31-M/01

1 třída

10

Zkrácené dálkové studium dvouleté

75-31-M/01

1 třída

44

Obory s výučním listem
Kominík – tříleté denní studium

36-56-H/01

1 třída

10

Kominík - jednoleté zkrácené dení studium

36-56-H/01

1 třída

20

Nástavbové studium
2-leté denní nástavbové studium Podnikání 64-41-L/51

1 třída 10 žáků

3-leté dálkové nástavbové studium Podnikání 64-41-L/51

1 třída 20 žáků

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do denního studia: do 1. března 2019 a pak
průběžně do 31. 8. 2019.

