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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
 

 

Škola: Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

Školní rok: 2022/2023 

Obor: střední vzdělání s výučním listem (dále jen učební obory) 
 

 

1. Ředitelka Integrované střední školy Moravská Třebová, Brněnská 1405/41, Předměstí 

Mgr. Jana Pekáriková v souladu s § 59-60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje přijímací řízení 

pro školní rok 2022/2023.  

     

2. Uchazeči jsou na základě podané přihlášky přijímáni do těchto učebních oborů: 

 

Učební obor  kód oboru 
Předpokládaný počet 

přijatých žáků  

      

Kuchař - číšník 65-51-H/01 60 

Zedník 36-67-H/01 20 

Klempíř 23-55-H/01 12 

Pokrývač 36-69-H/01 12 

   

   

Termín podání přihlášky pro 1. kolo je nejpozději 1. března 2022. 

 

 
3.   Kritéria přijímacího řízení 
 

3.1 Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při 

přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, 

vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání: 

  

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 

b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena, 

c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a 

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 
3.2   Uchazeči nekonají talentovou ani přijímací zkoušku.  
 

3.3   Uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu -  průměru známek ze základní školy za 

         první pololetí posledního ročníku. Průměr známek ze základní školy za první pololetí 

posledního ročníku je přepočítán na body - maximální počet dosažených bodů je 90 

bodů. 



   Integrovaná střední škola Moravská Třebová 

Brněnská 1405/41, Předměstí, Moravská Třebová, PSČ 571 01 
 

 

 

  průměrný prospěch  počet bodů způsob doložení 

1 

1,00 - 2,00 včetně 90 

průměr známek ze základní školy za první 

pololetí posledního ročníku 

2,01 - 2,15 včetně 80 

2,16 - 2,30 včetně 70 

2,31 - 2,45 včetně 60 

2,46 - 2,60 včetně 50 

2,61 - 2,75 včetně 45 

2,76 - 2,90 včetně 40 

2,91 - 3,05 včetně 35 

3,06 - 3,20 včetně 30 

3,21 a výše 20 

 

3.4  Ve výsledném pořadí budou žáci a uchazeči seřazeni dle součtu získaných bodů. Při 

shodě bodů rozhoduje jako další kritérium prospěch z předmětu český jazyk a literatura 

a při další shodě celkový průměr známek za 1. pololetí 9. ročníku.  

 

3.5  Doklady přijímacího řízení 

- přihláška ke studiu, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti žáka 

 

 
CIZINCI 

 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou 

zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem 

znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není 

dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení 

jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné 

zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 

školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného 

hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo 

zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje 

výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 

použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 

školského zákona. Termín konání pohovoru bude uchazeči zaslán společně s pozvánkou k 

přijímacímu řízení. 
 

Moravská Třebová dne 29. 1. 2022  

                                             Mgr. Jana Pekáriková, v. r.  

                     ředitelka školy  


