
 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 
 

Kritéria hodnocení uchazečů o přijetí  
pro 1. kolo přijímacího řízení 

 
Pro obor vzdělání:  
 
7531M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 
1. Průměrný prospěch (50% z celkového hodnocení) 
   

a) za první pololetí předposledního ročníku ZŠ 
b) za první pololetí posledního ročníku ZŠ 

- kde uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 
ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky 

- kde uchazeč úspěšně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud 
uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní 
docházky 

Průměrný prospěch uchazečů bude porovnáván v programu Bakaláři bodovým 
systémem.  
Uchazeč může získat za průměrný prospěch maximálně 100 bodů. 

 
2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (50% z celkového hodnocení) 

 
a) písemný test z českého jazyka a literatury: maximálně 50 bodů 
b) písemný test z matematiky a její aplikace: maximálně 50 bodů 

 
 

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, může 
ředitelka školy rozhodnout, že přijímací zkouška se nebude konat. 
 

 
4. V případě rovnosti bodů bude při stanovení pořadí rozhodovat průměr  prospěchu 

z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka v 1. pololetí posledního 
ročníku základního vzdělávání. 
 

5. U cizince, na kterého se vztahuje par. 20, odst. 4 školského zákona (zákon 
č. 561/2004 Sb.) a na žádost nekoná jednotnou zkoušku z Českého jazyka 
a literatury, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 
v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem.  
 

6. Předpokladem přijetí je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče 
podle nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.  
(Onemocnění či zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní 
způsobilosti – prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity, závažné 
duševní nemoci a poruchy chování. 



 
 
Pro obor vzdělání:  

 
4141M/01 Agropodnikání 
 
1. Průměrný prospěch (60% z celkového hodnocení) 
 

a) za první pololetí předposledního ročníku ZŠ 
b) za první pololetí posledního ročníku ZŠ 

- kde uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 
ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky 

- kde uchazeč úspěšně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud 
uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní 
docházky 

Průměrný prospěch uchazečů bude porovnáván v programu Bakaláři bodovým 
systémem. 
Uchazeč může získat za průměrný prospěch maximálně 150 bodů.  
 
2.  Výsledky jednotné přijímací zkoušky (40% z celkového hodnocení) 

 
a) písemný test z českého jazyka a literatury: maximálně 50 bodů 
b) písemný test z matematiky a její aplikace: maximálně 50 bodů 

 
V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, může 
ředitelka školy rozhodnout, že přijímací zkouška se nebude konat. 

 
3. V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k prospěchu z českého jazyka, 

matematiky a prvního cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku základního 
vzdělávání. 

 
4. U cizince, na kterého se vztahuje par. 20, odst. 4 školského zákona (zákon 

č. 561/2004 Sb.) a na žádost nekoná jednotnou zkoušku z Českého jazyka 
a literatury, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 
v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem. 

 
5. Předpokladem přijetí do tohoto oboru je splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti uchazeče.  



 
Pro obory vzdělání:  
 
2954H/01 Cukrář 
6551H/01 Kuchař – číšník  
2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
4155H/01 Opravář zemědělských strojů 
3667H/01 Zedník  
4151H/01 Zemědělec - farmář 

 
1. Průměrný prospěch 
 

a) za první pololetí předposledního ročníku ZŠ 
b) za první pololetí posledního ročníku ZŠ 

- kde uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 
ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky 

- kde uchazeč úspěšně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud 
uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní 
docházky 

Průměrný prospěch uchazečů bude porovnáván v programu Bakaláři bodovým 
systémem. 
 
2. V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k prospěchu z českého jazyka 

a matematiky a z pracovní (praktické) činnosti nebo z pracovního vyučování 
(popř. předmětu obdobného zaměření) v 1. pololetí posledního ročníku 
základního vzdělávání.  

 
3. U cizince, na kterého se vztahuje par. 20, odst. 4 školského zákona (zákon 

č. 561/2004 Sb.), bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 
v daném oboru vzdělání, ověřena rozhovorem. 

 
 

4. Předpokladem přijetí je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče.  



 
Pro obor vzdělání:  
 
6441L/51 Podnikání - denní forma vzdělávání 
 
1. Průměrný prospěch (60% z celkového hodnocení) 

 
a) za 1. pololetí druhého (předposledního) ročníku střední školy 
b) za 1. pololetí třetího (posledního) ročníku střední školy,  

 kde uchazeč získal nebo získá střední vzdělání s výučním listem v příslušném 
oboru a formě vzdělávání. 

Průměrný prospěch uchazečů bude porovnáván v programu Bakaláři bodovým 
systémem. 
Uchazeč může získat za průměrný prospěch maximálně 150 bodů.  
. 
 
2.  Výsledky jednotné přijímací zkoušky (40% z celkového hodnocení) 

 
a) písemný test z českého jazyka a literatury: maximálně 50 bodů 
b) písemný test z matematiky a její aplikace: maximálně 50 bodů 

 
V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, může 
ředitelka školy rozhodnout, že přijímací zkouška se nebude konat. 
 
 
3.  U cizince, na kterého se vztahuje par. 20, odst. 4 školského zákona (zákon č. 

561/2004 Sb.) a na žádost nekoná jednotnou zkoušku z Českého jazyka a 
literatury, bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 
oboru vzdělání, ověřena rozhovorem. 
 
 

4. V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k prospěchu z českého jazyka, 
matematiky a prvního cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku. 
 

 
 

V Horšovském Týně dne 26. ledna 2021 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Miluše Fousová 
     ředitelka školy   


