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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 maturitní zkouškou (dále jen studijní 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 studijních oborů: 

    Obor vzdělávání Předpokládaný počet přijatých 

žáků 

65-42-M/01  Hotelnictví 

školní vzdělávací program:  

1) Hotelnictví a turismus  

2) Správa a provoz hotelů a rezidencí 

3) Zdravá výživa a sport v hotelnictví 

30 žáků 

75-41-M/01  Sociální činnost 

školní vzdělávací program:  Sociální činnost 
30 žáků 

68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost 

školní vzdělávací program:  Ochrana majetku a osob 
30 žáků 

 

Součástí přihlášky jsou: 

- vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, 

- vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní 

vzdělávání, pokud uchazeč získal základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání, 

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí 

povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,  

- doklady osvědčující další skutečnosti zájmu žáka o studium daného oboru. 

 

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

 

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.  

 

V jednotlivých kolech jsou uchazeči hodnoceni podle: 

a) výsledků hodnocení dosažených při jednotné přijímací zkoušce,  

b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a, 

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

Talentová zkouška není stanovena. 
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3. Organizace a termíny jednotné přijímací zkoušky  

 

Jednotné přijímací zkoušky budou ve formě centrálně zadávaných testů -  český jazyk a 

literatura a matematika podle jednotného harmonogramu a to ve dvou termínech:  

 

Termíny konání 

písemných testů 

jednotné zkoušky 

         PRVNÍ KOLO          NÁHRADNÍ TERMÍNY 

    1. termín     2. termín          k 1. termínu           k  2. termínu 

12. dubna 2022 13. dubna 2022 10. května 2022 11. května 2022 

 

V 1. termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v 

pořadí. 

Ve 2. termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v 

pořadí 

 

Rozsah 

testů 

délka 

zkoušky 

maximální počet 

bodů 
Podmínka 

  

Český jazyk 60 minut 50 
k dispozici pouze modrá či černá propisovací 

tužka a záznamový arch 

Matematika 70 minut 50 
k dispozici pouze tužka, rýsovací potřeby a 

záznamový arch 

  

Maximální počet dosažených bodů je 100. 
v testech je třeba dosáhnout nejméně 25 bodů v 

součtu obou předmětů 

Uchazeči se bude počítat nejlepší výsledek každého z předmětů z obou termínů. 

4.  Kritéria přijímacího řízení na studijní obory 

1. kritérium – počet bodů získaných v testech v součtu obou předmětů,  

2. kritérium – hodnocení na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

• průměr známek ze základní školy za první pololetí 9. ročníku je přepočítán na body – 

maximální počet dosažených bodů je 45 bodů. 

 
  průměrný 

prospěch  
počet 

bodů 
způsob doložení 

        

 

1,00 - 1,50 včetně 45 

průměr známek ze základní školy za první pololetí posledního 

ročníku 

1,51 - 1,60 včetně 40 

1,61 - 1,70 včetně 35 

1,71 - 1,80 včetně 30 

1,81 - 1,90 včetně 25 

1,91 - 2,00 včetně 20 

2,01 - 2,10 včetně 15 

2,11 - 2,20 včetně 10 

2,21 - 2,30 včetně 5 

2,31 a výše 0 
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3. kritérium – hodnocení dalších skutečností: zkoušky na nečisto, přípravné kurzy, mimoškolní 

aktivity, účast na soutěžích a zájmové činnosti – maximální počet dosažených je 8 bodů.  

 
  

Hodnocené skutečnosti 
 Počet 

bodů 
Způsob doložení 

 zkoušky na nečisto 2 
Potvrzení školy 

účast/umístění v okresním kole nebo 

krajském kole, diplomy  

 přípravné kurzy k PZ    2 

 účast na olympiádách  2 

 

aktivní činnost ve sportovních klubech 

absol. uměleckých škol 

 

2 

reprezentace, aktivní účast 

doložení vysvědčení, diplomy 

 

 

Maximální počet všech dosažených bodů je 153. 

 

Ve výsledném pořadí budou uchazeči seřazeni dle součtu získaných bodů. Při shodě bodů 

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

prospěch z předmětu matematika. 

5.  Úpravy podmínek přijímacího řízení 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží 

doporučení školského poradenského zařízení. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke 

každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení školského poradenského zařízení.  

Ředitelka školy zajistí úpravu podmínek při konání jednotné přijímací zkoušky dle doporučení 

školského poradenského zařízení. 
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. 

 

Počet bodů potřebných pro přijetí uchazečů, kterým bude prominuta přijímací  

zkouška z českého jazyka:  

- minimálně 12 z 50 možných bodů z testu z matematiky pro uchazeče o studium  

v ostatních maturitních oborech vzdělání. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná ke vzdělávání v daném oboru vzdělání,  

bude ověřena v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona rozhovorem 

(s přihlédnutím k předpokládanému pokroku v průběhu období před zahájením docházky do  

školy).  

Moravská Třebová dne 4. 4. 2022. 

                      Mgr. Jana Pekáriková, v. r.  

          ředitelka školy 


