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Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 

do oborů vzdělání denní formy studia:     41-41-M/01 Agropodnikání 

                                        18-20-M/01 Informační technologie 

                                   75-41-M/01 Sociální činnost  

 

1. Forma, obsah, rozsah a průběh přijímací zkoušky 

   

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky 

v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Písemné testy 

jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez 

nabídky odpovědi a široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.  

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitelka školy podmínky v přijímacím 

řízení podle doporučení školského poradenského zařízení dle § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb.                o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

Pondělí 12. dubna 2021 - 1. termín na škole uvedené na přihlášce na 1. místě (náhradní termín 12. května 2021) 

Úterý 13. dubna 2021 - 2. termín na škole uvedené na přihlášce na 2. místě (náhradní termín 13. května 2021) 

Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, povolenou pomůckou je pouze modře píšící 

propisovací tužka.  Didaktický test z matematiky trvá 70 minut, povolenými pomůckami jsou modře 

píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby (tužka, trojúhelník s ryskou, další trojúhelník nebo pravítko, 

kružítko, úhloměr). Matematické tabulky ani kalkulačka nejsou povoleny. 

 

Školní přijímací zkouška se nekoná. 

 

   2. Hodnocení uchazečů při přijímacím řízení : 

 
Kritérium Forma hodnocení Kvantifikace kritéria 

1. Znalosti a dovednosti získané na 

základní škole vyjádřené 

průměrným prospěchem. 

Průměrný prospěch – počítá se ze 

všech předmětů za obě pololetí 8. 

ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

(nebo odpovídající období 

vzdělávání v jiné škole, ve které 

uchazeč plní nebo splnil povinnou 

školní docházku). 

Přesnost stanovení: zaokrouhlení na 

setiny. Údaje jsou přebírány 

z přihlášky uchazeče (nebo 

z předloženého vysvědčení). 

Průměrný prospěch - za průměrný 

prospěch 1,00 až 1,50 se přiděluje 50 

bodů.  

V rozmezí 1,51 až 2,49 jsou body 

přidělovány lineárně s matematickým 

zaokrouhlením na desetinu bodu. 

Při průměrném prospěchu 2,50     

a horším se přiděluje 0 bodů. 

 

2. Jednotná přijímací zkouška 

Bodové hodnocení – vyhodnocení 

jednotných testů provede Centrum 

pro zjišťování výsledků vzdělávání.  

Didaktický test z českého jazyka 

 a literatury – 0 - 50 bodů. 

Didaktický test z matematiky -       

                    0 – 50 bodů. 

Nejvyšší možný bodový zisk 150 bodů 

(Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury se řídí § 20 odst. 4 

školského zákona. Pro hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky těchto osob vytvoří ředitel školy s Centrem pořadí na 

základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů.)  
 



V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven vyhlášenému 

předpokládanému počtu příjímaných uchazečů, ředitelka školy rozhodne do 8. března 2021  

o nekonání jednotné přijímací zkoušky. V tomto případě budou všichni uchazeči ke studiu přijati. 

 

 

3. Pořadí uchazečů a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů 

 

Uchazeči budou přijati do zvoleného studijního oboru podle pořadí uchazečů, které bude sestaveno dle 

součtu získaných bodů uchazeče za průměrný prospěch z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku 

základní školy, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku a bodového hodnocení testů 

jednotné přijímací zkoušky. 

Uchazeči – cizinci, kteří požádají podle § 20 odst. 4 školského zákona o prominutí přijímací zkoušky 

z českého jazyka a literatury prokáží znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 

oboru vzdělání, pohovorem. 

 

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů a 28. dubna 2021 zveřejní seznam přijatých uchazečů na 

hlavní nástěnce ve škole, venkovní informační tabuli a způsobem umožňující dálkový přístup 

(www.sbrez.cz). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.  

V pátek 30. 4. 2021 v 15:00 hodin se uskuteční  informativní schůzka s rodiči přijatých žáků 

ve společenském sále školy. 

 

4.   Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě         3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí ke KÚ Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy. 

 

5. Zápisový lístek 

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze ve střední škole odevzdat osobně nebo předat k přepravě 

provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem 

školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč 

uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.  

   

 

V Březnici  26. ledna 2021       Ing. M. Fiřtíková v. r. 

                                                                                                  ředitelka školy 

 

 

 

http://www.sbrez.cz/

