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Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

 

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%) 

 

Průměr z profilových předmětů:  

Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Fyzika, Informatika 

2. pololetí 8. ročníku 21/22  max. 30 bodů         (18,75%)  viz tabulka 

1. pololetí 9. ročníku 22/23  max. 30 bodů        (18,75%)  viz tabulka 

 

Při rovnosti celkem dosažených bodů bude upřednostněn uchazeč podle pomocných kritérií 

v následujícím pořadí:  

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

 

Pro uchazeče UK: 

Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku 

nebo získali stupeň základní vzdělání. S přihláškou uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 

odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Vzhledem k praktickému vyučování a splnění 

podmínek BOZP je podmínkou přijetí ověření znalosti českého jazyka. Škola ověří znalost 

českého jazyka pohovorem. Tato znalost je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání  

v rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. 

 

 

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem – denní forma 

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají. 

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

prospěchu vzdělávání na ZŠ (viz tabulka). 

 

Průměr z profilových předmětů:  

Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Fyzika, Informatika 

2. pololetí 8. ročníku 21/22    max. 30 bodů  

1. pololetí 9. ročníku 22/23    max. 30 bodů 

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

celkem    max. 60 bodů 

 

Pro uchazeče UK: 

V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. je podmínkou pro přijetí ověření znalosti českého 

jazyka pohovorem pro uchazeče podle lex Ukrajina nebo i pro cizince podle § 20 odst. 4. Tato 

znalost je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.  

http://www.spstjbc.cz/
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Tabulka bodového hodnocení za prospěch na ZŠ. 

2. pololetí 8. ročníku 21/22 a 1. pololetí 9. ročníku 22/23 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jablonec nad Nisou 27. 1. 2023                                                               Mgr. Petr Froněk 

                                                                                                                     ředitel školy 

Předmětový průměr body 
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