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Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 (pro přijetí pro školní rok 
2022/2023) 

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky (pokud uchazeč podá v 1. 
kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Přihlášky podávají uchazeči, 
nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2022. 

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 

Uchazeč o studium koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. 
Z obou vzdělávacích oborů se zkouška koná formou písemného testu. 

Termíny přijímací zkoušky: 1. řádný termín – 12. 4. 2022; 2. řádný termín – 13. 4. 2022. 

Náhradní termíny pro jednotnou přijímací zkoušku: 1. náhradní termín – 10. 5. 2022; 2. náhradní 
termín – 11. 5. 2022. 

Přípravu zadání testů pro jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů 
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). 

Na základě ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro obory vzdělání s maturitní 
zkouškou. 

Do těchto oborů budou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonají jednotnou přijímací zkoušku. 
Dalším kritériem pro přijetí bude průměrný prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 
9. třídy ZŠ. 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – z písemného testu z českého jazyka a 
matematiky. V každé této části mohou získat uchazeči maximálně 50 bodů (celkem tedy 100 bodů 
za obě části). Tato část přijímacího řízení má váhu 60 % v celkovém hodnocení uchazeče. 

Zbývajících 40 %, tj. max. 67 bodů, získá uchazeč za další kritérium, kterým je průměrný prospěch za 
2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ. Uchazeč získává body za průměrný prospěch ze ZŠ dle lineární 
funkce, přičemž průměrný prospěch 1,00 = maximální počet 67 bodů a průměrný prospěch 2,50 = 
zisk minimálního počtu 1 bodu (za průměrný prospěch vyšší než 2,50 uchazeč žádné body 
nezískává).  

Byla stanovena hranice 30 bodů jako minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby mohl být 
přijatý. 

Při rovnosti součtu bodů uchazečů bude postupováno dle následujících kritérií (řazeno od 
nejdůležitějšího): 

1) celkový počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (JPZ); 

2) počet bodů ze zkoušky z českého jazyka a literatury v rámci JPZ; 
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3) počet bodů ze zkoušky z matematiky v rámci JPZ; 

4) jednotlivé známky z českého jazyka a literatury a matematiky na vysvědčeních za 2. pol. 8. tř. ZŠ 
a 1. pol. 9. tř. ZŠ. 

U oborů Ekonomika a podnikání, Hotelnictví a Gastronomie je dalším kritériem pro přijetí zdravotní 
způsobilost uchazeče ke studiu a výkonu povolání (způsobilost potvrdí na přihlášce ke vzdělávání 
příslušný lékař). 

V souladu s § 60 b odst. 5 školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 
20 odst. 4 tohoto zákona, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. 
Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně. 

V souladu s § 60 b odst. 4 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka a podle 
doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 
podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem a výsledky zaslány školám, a to nejpozději 
do 28. dubna 2022. 

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem 
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům 
ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným evidenčním číslem) bude zveřejněn na úřední desce 
školy a na webových stránkách školy (https://www.ssjs-tabor.cz/o-skole/uredni-deska/) po dobu 15 
dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí, zveřejněním seznamu přijatých 
uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. 

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023: 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 30 

65-42-M/01 Hotelnictví 30 

65-41-L/01 Gastronomie 30 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 

72-41-M/01 Informační služby 30 

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru slouží zápisový lístek. Uchazeč, který 
je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 
2022. 

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek 
Krajský úřad (nebo Magistrát hlavního města Prahy) příslušný podle místa trvalého pobytu 
uchazeče. 

Zápisový lístek odevzdá uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového 
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lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového 
lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole. 

V průběhu přijímacího řízení se uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče umožňuje 
nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Pro tyto účely je vyhrazeno období 3 
pracovních dnů začínající dnem zveřejnění výsledků testů jednotné přijímací zkoušky v 1. kole 
přijímacího řízení či dnem zveřejnění vyhodnocení školní přijímací zkoušky v dalších kolech 
přijímacího řízení. 

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná. Kritériem pro přijetí bude 
průměrný prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. 

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit 
webové stránky Centra na adrese https://cermat.cz/. 

Tříleté obory vzdělání s výučním listem 

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči 
nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2022. 

Do těchto oborů budou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, kde kritériem bude průměrný 
prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Dále to budou požadavky 
Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých oborů (např. zdravotní způsobilost). 

Při rovnosti součtu bodů uchazečů bude postupováno dle následujících kritérií (řazeno od 
nejdůležitějšího): 

u oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář a Instalatér: 

1) známka z matematiky na vysvědčeních za 2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ; 

2) známka z českého jazyka a literatury na vysvědčeních za 2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ; 

u oborů Cukrář, Kuchař – číšník (Kuchař) a Řezník – uzenář: 

1) známka z českého jazyka a literatury na vysvědčeních za 2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ; 

2) známka z (hlavního/prvního) cizího jazyka na vysvědčeních za 2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ. 

Přijímací zkoušky se nekonají. 

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným evidenčním číslem) bude zveřejněn na úřední desce 
školy a na webových stránkách školy (https://www.ssjs-tabor.cz/o-skole/uredni-deska/) po dobu 15 
dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí, zveřejněním seznamu přijatých 
uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. 

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023: 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 

26-57-H/01 Autoelektrikář 15 

29-54-H/01 Cukrář 30 
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36-52-H/01 Instalatér 30 

29-56-H/01 Řezník – uzenář 15 

65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař) 60 

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru slouží zápisový lístek. Uchazeč, který 
je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 
2022. 

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek 
Krajský úřad (nebo Magistrát hlavního města Prahy) příslušný podle místa trvalého pobytu 
uchazeče. 

Zápisový lístek odevzdá uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového 
lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole. 

Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

64-41-L/51 Podnikání nástavbové studium určené 
pro absolventy tříletých oborů 
vzdělání s výučním listem 

65-41-L/51 Gastronomie nástavbové studium určené 
pouze pro absolventy tříletých 
oborů vzdělání s výučním 
listem 65-51-H/01 Kuchař – 
číšník  (Kuchař) 

 

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči 
k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2022. 

Uchazeč o studium koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. 
Z obou vzdělávacích oborů se zkouška koná formou písemného testu. 

Termíny přijímací zkoušky: 1. řádný termín – 12. 4. 2022; 2. řádný termín – 13. 4. 2022. 

Náhradní termíny pro jednotnou přijímací zkoušku: 1. náhradní termín – 10. 5. 2022; 2. náhradní 
termín – 11. 5. 2022. 

Přípravu zadání testů pro jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů 
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). 

Na základě ustanovení § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro nástavbové obory vzdělání. 
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Do těchto oborů budou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonají jednotnou přijímací zkoušku. 
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – z písemného testu z českého jazyka a 
matematiky. V každé této části mohou získat uchazeči maximálně 50 bodů (celkem tedy 100 bodů 
za obě části). 

Při rovnosti součtu bodů uchazečů bude postupováno dle následujících kritérií (řazeno od 
nejdůležitějšího): 

1) počet bodů ze zkoušky z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky; 

2) známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení za 1. pol. 3. roč. studia učebního oboru; 

3) známka z matematiky na vysvědčení za 1. pol. 3. roč. studia učebního oboru; 

4) známka z (hlavního/prvního) cizího jazyka na vysvědčení za 1. pol. 3. roč. studia učebního oboru. 

Byla stanovena hranice 20 bodů jako minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby mohl být 
přijatý. 

V souladu s § 60 b odst. 5 školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje § 
20 odst. 4 tohoto zákona, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. 
Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně. 

V souladu s § 60 b odst. 4 školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka a podle 
doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 
podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem a výsledky zaslány školám, a to nejpozději 
do 28. dubna 2022. 

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem 
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům 
ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným evidenčním číslem) bude zveřejněn na úřední desce 
školy a na webových stránkách školy (https://www.ssjs-tabor.cz/o-skole/uredni-deska/) po dobu 15 
dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí, zveřejněním seznamu přijatých 
uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. 

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023: 

64-41-L/51 Podnikání 30 

65-41-L/51 Gastronomie 30 

 

V průběhu přijímacího řízení se uchazeči, nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče umožňuje 
nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí. Pro tyto účely je vyhrazeno období 3 
pracovních dnů začínající dnem zveřejnění výsledků testů jednotné přijímací zkoušky v 1. kole 
přijímacího řízení či dnem zveřejnění vyhodnocení školní přijímací zkoušky v dalších kolech 
přijímacího řízení. 

V nástavbových oborech se zápisové lístky pro potvrzení zájmu uchazečů o obor, na který byli přijati, 
nepoužívají. 
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V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná. Podmínkou pro přijetí bude 
ukončené střední vzdělání v oborech s výučním listem.  Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě 
průměrného prospěchu z vybraných předmětů závěrečného vysvědčení z 1. a 2. ročníku a 
pololetního vysvědčení 3. ročníku předchozího vzdělávání uchazeče v tříletých oborech s výučním 
listem. Průměrný prospěch bude vypočítán z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, 
matematika. 

Podmínkou pro zahájení studia v nástavbovém oboru je doložení úspěšného ukončení vzdělávání 
v oboru s výučním listem. 

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit 
webové stránky Centra na adrese https://cermat.cz/. 

 

V Táboře, 31. 1. 2022 

Mgr. Radek Cícha v. r. 

ředitel školy 
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