
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola  
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí 

 
 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost   
– 1. ročník SOŠ pro školní rok 2022/2023 – pracoviště Hostinné 

 

A) Všeobecná ustanovení: 
- Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 1. 3. 2022. Její doručení není povinností základní školy, ale 

každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. K přihlašování je nutno použít formulář přihlášky (ke stažení 
je na webu školy nebo MŠMT). V kontaktech vždy uveďte platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě, 
že máte zřízenou datovou schránku, uveďte informaci výslovně na přihlášce. 

- Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. 
- Vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (potvrzení na přihlášce).  
- Výuka se uskutečňuje na pracovišti v Hostinném.  
- Uchazeči budou hodnoceni pod čísly (= registrační číslo). Registrační číslo bude uchazeči přiděleno ve škole 

nejpozději v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. 
- Všichni uchazeči vykonají centrálně zadávané testy (CZT). CZT se konají z českého jazyka a literatury a 

matematiky v rozsahu učiva stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
- Uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke 

vzdělávání (na dvě různé školy nebo odlišné obory), kde se JPZ koná. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, 
může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. V případě, že uchazeč koná JPZ dvakrát, započte se mu 
pro celkové hodnocení přijímacího řízení na obou školách lepší výsledek. Pokud se hlásí na dvě různé školy nebo 
obory, kde se koná JPZ, vykoná zkoušku v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce na prvním místě a podruhé 
ve 2. termínu na škole, kterou na přihlášce uvedl jako druhou.  

- U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání 
jednotné zkoušky, a to podle k tomuto účelu vydaného vyjádření školského poradenského zařízení. Uvedené 
vyjádření doloží uchazeč k přihlášce ke vzdělávání.  

- Záležitosti neupravené v kritériích se řídí platnými legislativními ustanoveními (v souladu s ustanovením § 59 
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění). 

 
B) Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení (uveden je maximální možný bodový zisk): 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání       30 bodů 
2. Schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady      10 bodů 
3. Centrálně zadávaný test z českého jazyka a literatury         50 bodů 
4. Centrálně zadávaný test z matematiky         50 bodů 
 
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání: 

Na přihlášce uchazeč uvede prospěch za poslední tři pololetí. Hodnotí se průměrný prospěch ze všech předmětů 

(vyjma chování) za období 1. pololetí školního roku 2020/2021 (zpravidla 8. třída ZŠ), 2. pololetí školního roku 

2020/2021 (8. třída) a 1. pololetí školního roku 2021/2022 (9. třída). U uchazečů neplnících ve školním roce 

2020/2021 povinnou školní docházku se hodnotí poslední tří klasifikační období předcházejícího vzdělání (vyjma 2. 

pololetí školního roku 2019/2020). V případě snížené známky z chování v alespoň v jednom z posledních tří pololetí 

předcházejícího vzdělání je bodový zisk za vysvědčení snížen takto: stupeň 2 (uspokojivé) – odečte se 10 bodů, 

stupeň 3 (neuspokojivé) – odečte se 20 bodů. Bodové hodnocení se řídí níže uvedenou tabulkou. Uchazeč může 

získat maximálně 30 bodů a minimálně 0 bodů (nelze dosáhnout záporné hodnoty).  

 



Tabulka bodů přidělovaných za průměrný prospěch uvedený na přihlášce: 

Průměr 
1,00 – 

1,20 

1,21 – 

1,40 

1,41 – 

1,60 

1,61 – 

1,80 

1,81 – 

2,00 

2,01 – 

2,10 

2,11 – 

2,20 

2,21 – 

2,30 

2,31 – 

2,40 

2,41 – 

2,50 

2,51   

a výše 

Body 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 

 
2. Schopnosti, dovednosti a studijní předpoklady prokázané oficiálními podklady: 
Schopnostmi, dovednostmi a studijními předpoklady prokázanými oficiálními podklady se rozumí soutěže pořádané 

MŠMT kat.A (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v 

cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, Matematický 

klokan) v posledních dvou ročnících studia (8. a 9. třída ZŠ). V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním 

bodem, v krajském kole prvních pět míst šesti až dvěma body (6-4-2), v celostátním kole prvních pět míst deseti až 

šesti body (10-8-6). Každá soutěž se hodnotí pouze jednou (lepší výsledek). V ostatních soutěžích (mimo MŠMT) 

odpovídajících svým charakterem předmětům vyučovaných v ZŠ vyjma výchov lze získat maximálně dva body. 

Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou 

soutěžil a kopie dokladů přiloží k přihlášce. Kopii dokladu lze doplnit nejpozději v den konání přijímací zkoušky. 

Později předložené nebo nejednoznačné doklady nebudou hodnoceny. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů. 

 
3. Kritéria pro hodnocení centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury: 
Podkladem pro přidělení bodů jsou výsledky CZT z českého jazyka a literatury, ve kterém uchazeč může získat 
maximálně 50 bodů.  
 
4. Kritéria pro hodnocení jednotně zadávaného testu z předmětu Matematika: 
Podkladem pro přidělení bodů jsou výsledky CZT z matematiky, ve kterém uchazeč může získat maximálně 50 bodů.  
 
C) Výsledné vyhodnocení: 
Závěrečné vyhodnocení odpovídá součtu bodů získaných v jednotlivých výše uvedených částech. Maximální bodový 

zisk je 140 bodů. Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější: 1) vyšší 

počet bodů získaných v CZT (MA + CJL), 2) vyšší počet bodů v jednotném testu z českého jazyka a literatury (CJL), 3) 

lepší prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, 4) lepší známka na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí český 

jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodopis. 

Minimální bodový zisk je 30 bodů s tím, že podmínkou pro přijetí je vykonání písemných částí přijímacího řízení (CZT 

z českého jazyka a literatury a matematiky). Při nižším bodovém ohodnocení uchazeč neuspěl při přijímací zkoušce 

a nemůže být přijat ke vzdělávání. 

 
D) Termíny JPZ:  

1. termín 12. 4. 2022 

2. termín 13. 4. 2022 

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů nemohl k PZ dostavit v řádném termínu a omluví svoji absenci u 

ředitele školy do tří pracovních dnů, může konat zkoušku v náhradním termínu (10. a 11. 5. 2022). Další kola 

přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude 

naplněn předpokládaný počet uchazečů. V dalších kolech se konají přijímací zkoušky zadávané ředitelem školy. 
 

E) Oznámení výsledků přijímacího řízení: 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem. 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní 

seznam přijatých uchazečů ve škole a na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly. Do deseti 

pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit 

zájem o vzdělávání na naší škole doručením zápisového lístku (ten uchazeči získají na své základní škole). Zápisový 

lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. Důležitou výjimkou je situace, kdy škola vyhoví odvolání 

proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde 

bylo podáno odvolání.  



Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí ke 

vzdělávání na naší škole v 1. kole přijímacího řízení odesláno poštou do vlastních rukou. Nepřijatí uchazeči nebo 

zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o 

nepřijetí ke vzdělávání. 

Zákonní zástupci uchazečů mají možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to před vydáním rozhodnutí, tj. 2. 

5. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin v kancelářích pracovišť. Výsledky budou zveřejněny 2. 5. 2022 ve 12.00 hodin. 

 

 

 

 

      

Hostinné 31. 1. 2022                                                                 

Mgr. Martin Vlášek  

        ředitel školy 

 


