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ROZHODNUTÍ
V souladu s § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, která stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji
jednotná kritéria pro hodnocení schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro uchazeče
přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním roce 2022/2023:
Obor H – tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – denní forma vzdělávání
Kód oboru
Název oboru
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
23-51-H/01
Strojní mechanik
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole oboru Opravář zemědělských strojů: 60
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole oboru Strojní mechanik: 30
Přijímáni budou uchazeči, kteří:
• prospěli v předposledním a posledním ročníku základního vzdělávání (ve většině případů se
jedná o 8. nebo 9. třídu ZŠ)
• doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium zvoleného oboru (potvrdí lékař na přihlášce
ke studiu)
Do celkového hodnocení se započítávají:
I. Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole
A)
hodnocení stupně z chování za 1. pololetí posledního ročníku (ve většině případů se jedná o 9.
třídu ZŠ)
Body za hodnocení
chování =
maximálně 5 bodů

Stupeň hodnocení
Body

Hodnocení chování

1 (velmi dobré)

2 (uspokojivé)

3 (neuspokojivé)

5

1

0
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B)

hodnocení prospěchu z matematiky, fyziky a českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku,

kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 9. třídu ZŠ).
Body za hodnocení matematiky, fyziky a českého jazyka = maximálně 27 bodů
Známka z předmětu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
Předmět, body

2

3

4

5

(výborný)

1

(chvalitebný)

(dobrý)

(dostatečný)

(nedostatečný)

Matematika

9

8

5

2

0

Fyzika

9

8

5

2

0

Český jazyk

9

8

5

2

0

V případě neklasifikace některého z uvedených předmětů za 1. pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč
ukončí ZŠ, bude započítána známka z daného předmětu za první pololetí předposledního ročníku ZŠ.
II. Hodnocení skutečností prokazující zájmovou činnost
Body za aktivity prokazující zájmovou činnost = maximálně 15 bodů
Kritéria
Prokazatelná zájmová činnost související s profesním zaměřením

Body
5

(potvrzení o aktivní činnosti v klubech, sdruženích nebo kroužcích s profesním
zaměřením - technické, řemeslné, modelářské)
Účast na soutěžích technického charakteru (potvrzení, diplom)
Prokazatelná zájmová činnosti ostatní
(potvrzení o aktivní činnosti v ostatních klubech, sdruženích nebo kroužcích např. sportovní, výtvarné, divadelní, počítačové, fotografické aj.)

4
3

Účast v ostatních soutěžích (potvrzení, diplom)

2

Doporučení učitelů ZŠ, popř. jiná doporučení prokazující zájem o zvolený obor

1
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➢ Započtena budou všechna potvrzení, která budou doložena k přihlášce.

Jednotlivá kritéria se přepočítávají do bodového hodnocení. Uchazeč může získat maximálně 47 bodů.

V případě rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje průměrný prospěch uchazeče v následujícím
pořadí:
1.

Lepší průměrný prospěch z prvního pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní
docházku.

2.

V případě, že i nyní nastane rovnost průměrů, rozhoduje průměrný prospěch z prvního pololetí
předposledního ročníku ZŠ.

3.

V dalším případě rovnosti průměrů rozhoduje průměrný prospěch z druhého pololetí
předpředposledního ročníku ZŠ.

Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Ve Chvaleticích dne 10. 1. 2022
Mgr. Naděžda Kovářová v. r.
ředitelka školy

