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Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláškou č. 233/2020 Sb. 

 
Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou – denní forma 
vzdělávání 
 

Přihlášky ke studiu 

 Termín pro podání přihlášek ke studiu je stanoven do 1. března 2022. 

 Pouze u oboru Požární ochrana je pro přijetí nutné doložit na přihlášce ke studiu potvrzení 
od lékaře o zdravotní způsobilosti. 

 U dvouletého denního nástavbového studia oboru Podnikání nepožadujeme potvrzení lékaře 
na přihlášce ke studiu. 

 Podmínkou k podání přihlášek do maturitních oborů Ekonomika a podnikání (ŠVP Finanční 
služby); Technická zařízení budov; Stavební materiály (ŠVP Technologie a materiály 
ve stavebnictví);  Požární ochrana je úspěšné zakončení 8. ročníku základní školy a postoupení 
do 9. ročníku ZŠ. 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) 

Pro výše uvedené maturitní obory, včetně nástavbového studia oboru Podnikání se bude konat jednotná 
přijímací zkouška (JPZ). 

Jednotná přijímací zkouška se se skládá z písemného testu Český jazyk a literatura a písemného testu 
Matematika a její aplikace a koná se u oborů: 

 Požární ochrana (maturitní čtyřletý obor),  

 Technická zařízení budov (maturitní čtyřletý obor),  

 Stavební materiály (ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví), (maturitní čtyřletý obor) 

 Ekonomika a podnikání (ŠVP Finanční služby), (maturitní čtyřletý obor), 

 Podnikání (nástavbový dvouletý obor - pro absolventy tříletých učebních oborů) 
 

Počty přijímaných žáků: 

 39-08-M/01  Požární ochrana - maximálně 30 žáků 

 36-45-M/01  Technická zařízení budov - maximálně 20 žáků 

 36-43-M/01  Stavební materiály (ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví) 
            - maximálně 10 žáků 

 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání (ŠVP Finanční služby) - maximálně 30 žáků 

 64-41-L/51   Podnikání - maximálně 30 žáků 
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Hodnocení přijímacího řízení 
 
A. Čtyřleté maturitní obory Požární ochrana; Technická zařízení budov; Stavební materiály, 

(ŠVP Technologie a materiály ve stavebnictví); Ekonomika a podnikání, (ŠVP Finanční služby) 
 
Uchazeč může získat při hodnocení maximálně 150 bodů: 
 

1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury  0 – 50 bodů 
2. jednotná přijímací zkouška z matematiky     0 – 50 bodů 
3. průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (3,0 – 1,0)  0 – 25 bodů 
4. průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (3,0 – 1,0)  0 – 25 bodů 

 
Jednotnou příjímací zkoušku vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). 
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka 
a literatury a z matematiky, který uchazeč konal v prvním či druhém termínu. 
 
Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MA) je stanoven v součtu za obě části 
na 15 bodů a je podmínkou pro přijetí ke vzdělávání. Týká se všech čtyřletých maturitních oborů 
vzdělání uvedených v bodě A. 
 

Body za prospěch ze ZŠ budou přidělovány dle následující tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí: 

1. počet bodů za část jednotné přijímací zkoušky z matematiky 
2. počet bodů za část jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

průměr 
počet 
bodů 

průměr 
počet 
bodů 

průměr 
počet 
bodů 

1,0 25,00 1,7 16,25 2,4 7,50 

1,1 23,75 1,8 15,00 2,5 6,25 

1,2 22,50 1,9 13,75 2,6 5,00 

1,3 21,25 2,0 12,50 2,7 3,75 

1,4 20,00 2,1 11,25 2,8 2,50 

1,5 18,75 2,2 10,00 2,9 1,25 

1,6 17,50 2,3   8,75 3,0 0,00 
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B. Dvouletý maturitní nástavbový obor Podnikání – denní forma vzdělávání 
 
Uchazeč může získat při hodnocení maximálně 150 bodů: 

   
1. jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury   0 – 50 bodů 
2. jednotná přijímací zkouška z matematiky      0 – 50 bodů 
3. průměrný prospěch 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru (3,5 – 1,0) 0 – 25 bodů 
4. průměrný prospěch 2. pololetí 2. ročníku učebního oboru (3,5 – 1,0) 0 – 25 bodů 

 
Na 2. straně přihlášky k nástavbovému studiu musí být uveden školní rok, ve kterém byl nebo bude 
absolvován 3. ročník studia.  
V případě, že uchazeč absolvoval 2. ročník studia ve školním roce 2019/2020, bude použito hodnocení  
1. pololetí 2. ročníku. 
 
Jednotnou příjímací zkoušku vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). 
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka 
a literatury a z matematiky, který uchazeč konal v prvním či druhém termínu. 
 
Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MA) je stanoven v součtu za obě části 
na 15 bodů a je podmínkou pro přijetí ke vzdělávání. 
 
Body za prospěch ze SŠ budou přidělovány dle následující tabulky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí: 

1. počet bodů za část jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 
2. počet bodů za část jednotné přijímací zkoušky z matematiky 

 

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě 
doporučení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským 
zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání.  
Pokud se na daný obor vzdělání přijímací zkouška nekoná, doporučení ŠPZ není součástí přijímacího 
řízení a k přihlášce ke vzdělávání se nepřikládá. 

průměr 
počet 
bodů 

průměr 
počet 
bodů 

průměr 
počet 
bodů 

1,0 25,00 1,9 16,00 2,8 7,00 

1,1 24,00 2,0 15,00 2,9 6,00 

1,2 23,00 2,1 14,00 3,0 5,00 

1,3 22,00 2,2 13,00 3,1 4,00 

1,4 21,00 2,3 12,00 3,2 3,00 

1,5 20,00 2,4 11,00 3,3 2,00 

1,6 19,00 2,5 10,00 3,4 1,00 

1,7 18,00 2,6 9,00 3,5 0,00 

1,8 17,00 2,7 8,00   
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Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče pobývající dlouhodobě v zahraničí 
 
Dle § 20 odst. 4 školského zákona uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území 
České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na jejich žádost přijímací 
zkouška z českého jazyka a literatury. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena 
rozhovorem. 

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 
školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří 
ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků 
vzdělávání jejich pořadí. 

Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek 
testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí 
všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. 

 
Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem, denní forma 
vzdělávání 
 

Střední škola polytechnická bude pro školní rok 2022/2023 přijímat žáky ke studiu do následujících 
učebních oborů: 

 36-52-H/01   Instalatér          

 36-56-H/01   Kominík   

 39-41-H/01   Malíř a lakýrník (ŠVP Malíř)  

 36-66-H/01   Montér suchých staveb    

 23-51-H/01   Strojní mechanik (ŠVP Zámečník) 

 36-64-H/01   Tesař     

 33-56-H/01   Truhlář   

 36-67-H/01   Zedník          

Přihlášky ke studiu 

 Termín pro podání přihlášek ke studiu je stanoven do 1. března 2022. 

 Pro všechny tříleté učební obory požadujeme doložit na přihlášce ke studiu potvrzení od lékaře 
o zdravotní způsobilosti. 

Přijímací řízení 

Přijímací zkoušky se pro všechny učební obory nekonají. 

Stanovené bodové hodnocení pro obory vzdělání: 

36-52-H/01  Instalatér    
36-56-H/01  Kominík 
39-41-H/01  Malíř a lakýrník (ŠVP Malíř) 
36-66-H/01  Montér suchých staveb 
23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník)  
36-64-H/01  Tesař 
33-56-H/01  Truhlář   
36-67-H/01  Zedník 
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Pořadí uchazečů bude vytvořeno dle hodnocení průměrného prospěchu ze základní školy, viz níže. 

1. průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku (4,00 – 1,00)    0 – 45 bodů 
2. průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročníku (4,00 – 1,00)    0 – 45 bodů 
3. úspěšné ukončení 8. ročníku základní školy            ano – 10 bodů/ ne – 0 bodů 

 
Uchazeč může získat při hodnocení maximálně 100 bodů: 

Body za prospěch budou přidělovány dle následující tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí: 

1. lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku 
2. poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí: matematika, fyzika 

 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, dne 28. 1. 2022     Ing. Luboš Kubát v. r., ředitel školy 

průměr 
počet 
bodů 

průměr 
počet 
bodů 

průměr 
počet 
bodů 

1,0 45,00 2,1 28,50 3,2 12,00 

1,1 43,50 2,2 27,00 3,3 10,50 

1,2 42,00 2,3 25,50 3,4 9,00 

1,3 40,50 2,4 24,00 3,5 7,50 

1,4 39,00 2,5 22,50 3,6 6,00 

1,5 37,50 2,6 21,00 3,7 4,50 

1,6 36,00 2,7 19,50 3,8 3,00 

1,7 34,50 2,8 18,00 3,9 1,50 

1,8 33,00 2,9 16,50 4,0 0,00 

1,9 31,50 3,0 15,00   

2,0 30,00 3,1 13,50   


