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Jednotná přijímací zkouška 
 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních 

pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 

2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. 

Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.  

K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

„ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o 

přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která 

upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.  

 

Počet přijímaných uchazečů 
64-41-L/51  Podnikání – denní forma vzdělávání    30 

64-41-L/51  Podnikání – večerní forma vzdělávání   15 

53-41-M/04  Masér ve zdravotnictví     30 

41-45-M/01  Mechanizace a služby      15   

 

Kritéria přijímacího řízení 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek 

v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku 

oboru vzdělání 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví pro školní rok 2020/2021: 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný 

prospěch je ohodnocen v rozsahu od 1,00 do 1,29 - 50 bodů, od 1,3 do 1,49 – 40 bodů, 

od 1,5 do 1,99 – 30, od 2,00 do 2,49 20 bodů, od 2,5 do 2,99 – 10, nad 3,00 - 0 bodů. 

Max. 50 bodů 
b) Bodů z centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a 

literatury) max. 100 bodů 

c) Dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy: 

1. Za 1. až 5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické 

olympiádě   

5 bodů.  
2. Za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické 

olympiády 5 bodů.  

3. Za sníženou známku z chování za poslední klasifikační období minus 10 bodů. 

 

Poměr mezi jednotlivými složkami přijímacího řízení byl stanoven takto: 

 37,5 % průměrný prospěch ze ZŠ a další kriteria -  maximálně 60 bodů  

 62,5 % jednotný test z ČJ a M – maximálně 100 bodů  
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Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

Maximální počet dosažených bodů – 160 

Minimální požadovaný počet bodů – 40 

Minimální požadovaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky - 15 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.  

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.  

V případě rovnosti bodů bude  

a) dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné 

testy. 

b) s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací řízení. 

Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí 

stanoveného počtem bodů až do kapacity oboru stanoveného zřizovatelem. 

Pro obor 41-45-M/01 Mechanizace a služby platí stejná kritéria přijímacího řízení jako pro 

obor 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví.  
 

64-41-L/51 Podnikání 

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek 

v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku 

oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání pro školní rok 2020/2021: 
 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) celkového průměrného prospěchu za 1. pololetí 2. ročníku předcházejícího vzdělávání 

(povinné a povinně volitelné předměty) 

b) celkového průměrného prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku předcházejícího vzdělávání 

(povinné a povinně volitelné předměty) 

c) celkového průměrného prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku předcházejícího vzdělávání 

(povinné a povinně volitelné předměty) 

d) bodů z centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a 

literatury) max. 100 bodů 

 

Uchazeč musí absolvovat minimálně jeden cizí jazyk v rozsahu alespoň 2 hodiny týdně po dobu 

tří let.  

 

Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a 

vydělí celkovým počtem vyučovacích předmětů. Za každé pololetí lze získat 20 bodů, celkem 

tedy 60 bodů. 

Poměr mezi jednotlivými složkami přijímacího řízení byl stanoven takto: 

 37,5 % průměrný prospěch ze SŠ-  maximálně 60 bodů 

 62,5 % jednotný test z ČJ a M – maximálně 100 bodů 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 
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Maximální počet dosažených bodů – 160 

Minimální požadovaný počet bodů – 40 

Minimální požadovaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky - 15 

 

 

Uchazeč přiloží k přihlášce kopii výučního listu. 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.  

V případě rovnosti bodů bude  

a) dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné 

testy. 

b) s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací řízení. 

 

Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí 

stanoveného počtem bodů až do kapacity oboru stanoveného zřizovatelem. 

 
 


