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KRITÉRIA PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 je 

vyhlášeno pro tyto obory vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou, v nichž dosud není zcela naplněna kapacita: 
      

 čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou – pro absolventy základního vzdělávání: 

  

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení s kapacitou 4 přijímaných žáků    

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba s kapacitou 4 přijímaných žáků   

23-41-M/01 Strojírenství s kapacitou 8 přijímaných žáků 

66-41-L/01 Obchodník s kapacitou 10 přijímaných žáků 

36-47-M/01 Stavebnictví s kapacitou 10 přijímaných žáků      

     

 dvouletý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou: 

 

64-41-L/51 Podnikání s kapacitou 15 přijímaných žáků 

 

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na střední škole pro 2. kolo 

přijímacího řízení je do 31. 5. 2022. 

 

Termín přijímacích zkoušek pro nástavbový obor podnikání a čtyřleté obory 

vzdělání je 13. 6. 2022, náhradní termín je 20. 6. 2022. 
 

Přijímací řízení u uchazečů s udělenou dočasnou ochranou (uchazeči o studium ve čtyřletých 

oborech vzdělání a dvouletého oboru vzdělání) – uchazeč dle zák. 67/2022 Sb., Zákon o 

opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění: 

 

Veškeré podmínky a kritéria pro přijetí uchazeče dle výše uvedeného zákona se shodují s  

podmínkami a kritérii pro přijetí ke studiu čtyřletého či dvouletého oboru vzdělání ukončeného 

maturitní zkouškou: 

 hodnocení výsledků předchozího vzdělání – absenci dokladů o předchozím vzdělání je 

možno nahradit dle výše uvedeného zákona čestným prohlášením  

 podmínka potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 

Uchazeči s udělenou dočasnou ochranou podle zák. 67/2022 Sb., však neabsolvují test z českého 

jazyka. Přijímací zkouška u uchazečů o studium se skládá pouze z písemného testu z matematiky 

v rozsahu max. 30 minut a přijímacího pohovoru z jazyka českého v délce max. 30 minut, který se 

skládá ze tří částí: 

 komunikace  



 

 

 gramatika  

 krátká samostatná práce.  

Test z matematiky a i pohovor z jazyka českého budou bodově hodnoceny. Podmínkou přijetí do 

daného oboru vzdělání je dosažení minimální hranice 5 bodů z testu z matematiky a 

minimálně 5 bodů z pohovoru z českého  jazyka a literatury. 
Termín, čas a místo pohovoru z jazyka českého obdrží uchazeči spolu s informací o přiděleném 

registračním čísle.  

 

 

Kritéria pro čtyřleté obory vzdělání – denní forma vzdělávání: 
 

U čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou vykonají uchazeči o vzdělávání ve 

výše uvedených oborech školní přijímací zkoušku.  

Školní přijímací zkouška se skládá z testu z českého jazyka a literatury a z testu 

z matematiky. Na vypracování obou testů budou mít uchazeči max. 60 min., přičemž čas na 

vypracování jednotlivých testů si mohou rozvrhnout podle své potřeby. Každý test bude 

hodnocen a bodován samostatně.    

 

Pro přijímací zkoušku jsou v tomto případě stanovena tato kritéria a hodnocení: 

 

Kritérium Maximální možný počet bodů 

Test z českého jazyka a test z matematiky 50 (25 + 25 v obou předmětech) 
Hodnocení dosaženého průměrného prospěchu  40  

Aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve zvoleném 

oboru (zájmové kroužky, absolvování olympiád, úspěchy 

v soutěžích apod.) 

10 

Za kritéria celkem 100  

 

Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle: 

1. Výsledků školní přijímací zkoušky (podle počtu dosažených bodů v jednotlivých 

testech) – váha 80 %.  

2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání - dosažený průměrný prospěch na ZŠ 

(2. pol. 8. a 1. pol. 9. třídy ZŠ ) – váha 10 %.  

3. Dalších skutečností - zájem o obor u čtyřletých oborů vzdělávání – váha 10 %.  

 

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. 

 

 V rámci přijímacího řízení nesmí být posuzován průměrný prospěch za 2. pololetí školního 

roku 2019/2020. 

 

V případě neúčasti uchazeče na přijímacích zkouškách dne 13. 6. 2022 je třeba se omluvit ředitelce 

školy do tří dnů od konání přijímací zkoušky (vyřizuje studijní odd.). 



 

 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do 

naplnění kapacity daného oboru. 

 

Podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání je dosažení minimální hranice 5 bodů z testu 

z matematiky a minimálně 5 bodů z jazyka českého a literatury. 

 

Uchazeči o vzdělávání musí mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném 

oboru na přihlášce ke studiu na střední škole. 

 

 

Kritéria pro dvouletý nástavbový obor vzdělání – Podnikání  – denní forma 

vzdělávání: 
 

Nástavbový obor Podnikání se otvírá pro absolventy těchto oborů vzdělání: 

Pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem. 

 

Podmínky pro přijetí: 

 Úspěšné ukončení oboru vzdělávání na střední škole s výučním listem. 

 Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až 

do naplnění kapacity daného oboru. 

 

U nástavbového oboru Podnikání vykonají uchazeči o vzdělávání školní přijímací zkoušku.  

V přijímacím řízení pro nástavbový obor studia se koná školní přijímací zkouška z českého 

jazyka a literatury a z matematiky (formou písemného testu) – uchazeči obdrží pozvánku.  

Uchazeč, který se nemůže z vážného důvodu přijímací zkoušky zúčastnit a do tří dnů se řádně 

omluví ředitelce školy, může využít náhradního termínu. 

 

Školní zkouška se skládá: 

Z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky. Na vypracování obou testů budou 

mít uchazeči max. 60 min., přičemž čas na vypracování jednotlivých testů si mohou 

rozvrhnout podle své potřeby. Každý test bude hodnocen a bodován samostatně.  

Podmínkou přijetí do oboru vzdělání Podnikání je dosažení minimální hranice 5 bodů z testu 

z matematiky a minimálně 5 bodů z jazyka českého a literatury. 

 

Pro přijímací zkoušku jsou v tomto případě stanovena tato kritéria a hodnocení: 

 

Kritérium Maximální možný počet bodů 

Test z českého jazyka a test z matematiky 50 (25 + 25 v obou předmětech) 

Průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. do 1,8 50 

Průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. do 2,2 25 

Za kritéria celkem 100 

 

Pozn.:  Testy jsou v souladu s obsahem probíraného učiva v učebním oboru SŠ. 

Test připravuje škola (nejde o jednotné testy vytvářené Centrem pro zjišťování výsledků 

vzdělávání). 

 

Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle: 

 



 

 

1. Výsledků školní zkoušky (podle počtu dosažených bodů v jednotlivých testech) – 

váha 80 %. 

 

2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání - dosažený průměrný prospěch na SŠ 

(1. pol. 3. ročníku) – váha 20 %. 

 

 V případě shodného počtu bodů rozhoduje průměrný prospěch v předmětech český jazyk a 

matematika (příp. cizí jazyk) za 1. pololetí 3. ročníku. 

 V rámci přijímacího řízení nesmí být posuzován průměrný prospěch za 2. pololetí školního 

roku 2019/2020. 

V případě neúčasti uchazeče na přijímacích zkouškách dne 13. 6. 2022 je třeba se omluvit ředitelce 

školy do tří dnů od konání přijímací zkoušky (vyřizuje studijní odd.). 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www.skolasumperk.cz v záložce Přijímací 

řízení a na veřejně přístupném místě – úřední desce školy nejdříve 14. 6. 2022 (resp. do 20. 6. 

2022 pro náhradní termín). 
 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 18. 5. 2022      Mgr. Irena Jonová, v.r. 

           ředitelka školy 

http://www.skolasumperk.cz/

