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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

dálková forma vzdělávání 

1. kolo přijímacího řízení 
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aktualizace dne 27. 1. 2023 (doplněny informace pro osoby požívající dočasnou ochranu) 

V přijímacím řízení mohou uchazeči dosáhnout maximálně 120 bodů. Pořadí úspěšnosti uchazečů 

v přijímacím řízení je dáno celkovým součtem získaných bodů podle následujícího členění: 

1. Vysvědčení ze ZŠ (max. 20 bodů): 

Body za vysvědčení jsou přidělovány za první pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil povinnou 

školní docházku, nebo ve kterém ukončil základní vzdělávání, následovně: 

Hodnocení prospěchu Bodový zisk 

prospěl s vyznamenáním 20 

prospěl 5 

2. Písemná přijímací zkouška (max. 100 bodů): 

Přijímací zkouška bude konána ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace 

prostřednictvím jednotných testů zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Maximální počet 

dosažených bodů z jednotlivých testů je 50. 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle celkového počtu bodů získaných při přijímacím 

řízení. V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje: 

1. vyšší počet bodů za vysvědčení; 
2. vyšší počet bodů za zkoušku z českého jazyka. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 60. 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se řídí § 20 

zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Přijímání osob, které požívají dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve 

znění pozdějších předpisů, se řídí § 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění 

pozdějších předpisů a Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-2, které stanoví, že uchazeč dle 

věty první tohoto odstavce má na základě žádosti připojené k přihlášce právo na prominutí jednotné 

přijímací zkoušky z oboru Český jazyk a literatura a její nahrazení rozhovorem a právo konat písemný 

test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce; 

v případě, že bude konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a 

její aplikace v českém jazyce, navyšuje mu časový limit pro vypracování testu o 25 % a uchazeč má 

právo použít překladový slovník. 
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