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Tabulka bodového hodnocení za prospěch na ZŠ. 

2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. 

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

 Obory vzdělání s maturitní zkouškou studia v denní formě vzdělávání 

 

Uchazeči budou přijímáni do stanovené kapacity oborů dle pořadí sestaveného na základě  

výsledků jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů) a výsledků předchozího vzdělávání na 

ZŠ (max. 60 bodů). 

Celkový maximální počet bodů, které může uchazeč získat je 160. 

 

Didaktický test – český jazyk a literatura  max. 50 bodů       (31,25%) 

Didaktický test – matematika a její aplikace  max. 50 bodů       (31,25%) 

 

 

Průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročníku  max. 30 bodů         (18,75%)  viz tabulka 

Průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku  max. 30 bodů        (18,75%)  viz tabulka 

 

Při rovnosti celkem dosažených bodů bude upřednostněn uchazeč podle pomocných kritérií 

v následujícím pořadí:  

ZPS, celkový výsledek z jednotné zkoušky, předmětový průměr v 1. pololetí 9. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětový průměr body 

1,0   - 1,09 30 

1,1  - 1,19 28 

1,2  - 1,29 26 

1,3  - 1,39 24 

1,4  - 1,49 22 

1,5  - 1,59 20 

1,6  - 1,69 18 

1,7  - 1,79 16 

1,8  - 1,89 14 

1,9  - 1,99 12 

2,0  - 2,09 10 

2,1  - 2,19 8 

2,2  - 2,29 6 

2,3  - 2,39 4 

2,4  - 2,49 2 

2,5  - více 0 

http://www.spstjbc.cz/
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 Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem – denní forma 

Přijímací zkoušky se nekonají. 

Uchazeči budou přijímáni do stanovené kapacity školy dle pořadí sestaveného na základě  

prospěchu vzdělávání na ZŠ (viz tabulka). 

 

2. pololetí 8. ročníku  max. 30 bodů  

1. pololetí 9. ročníku  max. 30 bodů 

--------------------------------------------------------------- 

celkem  max. 60 bodů 

 

Tabulka bodového hodnocení za prospěch na ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě uchazeče, který se hlásí z 8 třídy ZŠ je povinný pohovor. Pohovor se koná před 

komisí, kterou tvoří ředitel školy, výchovný poradce a zástupce ředitele pro odborný výcvik. 

Tato komise zpracuje doporučující či nedoporučující stanovisko k rozhodnutí o přijetí. 

Prospěch ze ZŠ bude v tomto případě z 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku. 

 

 

 

 

 

 

Jablonec nad Nisou 30. 1. 2020                                                               Mgr. Petr Froněk 

                                                                                                                     ředitel školy 

Předmětový průměr body 

1,0   - 1,29 30 

1,3  - 1,59 25 

1,6  - 1,89 20 

1,9  - 2,19 15 

2,2  - 2,49 10 

2,5  - 2,79 5 

2,8  - 2,99 1 

3,0  - více 0 

http://www.spstjbc.cz/

