
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023 

ČTYŘLETÝ OBOR – OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 

 MECHANIK SEŘIZOVAČ  (23-45-L/01) 

POVINNÉ POTVRZENÍ LÉKAŘE NA PŘIHLÁŠCE NEBO ZVLÁŠTNÍM FORMULÁŘI 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: DO 1. 3. 2023 

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky 
v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon (dále jen jednotná zkouška). 

Přijetí v prostém pořadí dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí 
výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu 
z profilových předmětů ČJ, CJ, M, F za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ: 

a) jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),  

b) průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů, 

c) průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ max. 20 bodů, spadá-li 2. pololetí předposledního 
ročníku ZŠ do období školního roku 2019/2020, bude započítáno bodové vyjádření průměrného prospěchu za 
1. pololetí předposledního ročníku ZŠ, 

d) průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů. 

V  případě shody bodů je rozhodujícím kritériem:  

1. průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ, 
2. počet bodů za jednotnou zkoušku z matematiky, 
3. průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního  ročníku ZŠ,  
4. průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ. 

 
Průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa. Není-li žák v 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ hodnocen, 
započítá se hodnocení dle písm. c) dvakrát. 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.,  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec“) se při přijímacím řízení ke 
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška 
z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 
v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.  

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test 
jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství 
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České 
republiky, se na jejich žádost podle § 20 odst. 4  školského zákona promine přijímací zkouška z českého jazyka. 
Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. Pro výsledek přijímacího řízení se použije tzv. redukované pořadí. 
Redukované pořadí je pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku testu z matematiky. Formálně tak uchazeč 
cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení přijímacích testů, které odpovídá pořadovému číslu 
jeho umístění v redukovaném pořadí.   

 


