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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - 2. kolo 
Podle §60 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon) stanovuji následující kritéria přijímacího 
řízení. Pro školní rok 2021/2022  bude do prvních ročníků přijato pro obor: 

Strojírenství 23-41-M/01 10 uchazečů  
Stavebnictví 36-47-M/01 10 uchazečů  
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 10 uchazečů  
Elektrotechnika 26-41-M/01 10 uchazečů  

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle kritérií: 

Na základě hodnocení ze ZŠ (1. pol. 8. ročníku nebo paralelního ročníku víceletého gymnázia) mohou 
být přijati pouze uchazeči z  9. ročníku ZŠ nebo paralelního ročníku víceletého gymnázia. 

Prokáže-li uchazeč vážný zájem o studium tím, že podá obě přihlášky na dva různé obory naší 
školy, získá 20 bodů. 

Pohovoru se účastní pouze uchazeči, kteří byli hodnoceni ze ZŠ (1. pol. 8. ročníku) známkou 
dostatečný z CJL nebo MAT nebo nedostatečný z kteréhokoliv předmětu. Ostatním je započteno do 
celkového počtu bodů 10 bodů za prospěch - bez konání pohovoru.  

Nejnižší bodová hranice pro přijetí dosažená uchazečem v pohovoru je 5 bodů. Uchazeči, kteří jsou 
na základě výsledků hodnocení ze ZŠ povinni účastnit se pohovoru a k pohovoru se nedostaví, jsou 
hodnoceni počtem 0 bodů z pohovoru. 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového získaného součtu bodů z jednotlivých 
částí přijímacího řízení. Přijati budou uchazeči v tomto pořadí do naplnění kapacity oboru. 

Bodové hodnocení na základě: Min. bodů 
pro přijetí 

Max. lze 
dosáhnout 

bodů 
a) průměrného prospěchu v 1. pol. 8. ročníku ZŠ nebo paralelního 
ročníku víceletého gymnázia.  
Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 30 až 0 bodů  
(průměr 1,00 – 30 bodů, dále sestupně lineárně dle průměru, při 

průměru 3,00 a více – 0 bodů) 

 

30 

b) výsledků školní přijímací zkoušky  
1. Bez pohovoru (v případě prospěchu ze ZŠ - 1. pol. 8. ročníku 

nebo paralelního ročníku víceletého gymnázia bez hodnocení 
dostatečný z CJL nebo MAT nebo nedostatečný z kteréhokoliv 
předmětu)   

2. Za pohovor (v případě prospěchu ze ZŠ  - 1. pol. 8. ročníku nebo 
paralelního ročníku víceletého gymnázia s hodnocením dostatečný 
z CJL nebo MAT nebo nedostatečný z kteréhokoliv předmětu)  

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 

10 
 
 

10 

c) další skutečnosti – vážný zájem o studium podáním 2 přihlášek na 
školu  

 
20 

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za hodnocení ze 
ZŠ, dále podle lepší známky z MAT, dále podle lepší známky z CJL. 

Lékařské potvrzení vyžadujeme pouze u oboru Elektrotechnika. 

V Děčíně 7. 6. 2021 
 

Ing. Jana Vacková v.r. 
ředitelka školy 

 


