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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel.: 731 348 326, e-mail: skola@oschot.cz, www.oschot.cz 

IČ: 60126671 

 

č.j. oschot/0035/2023 JID: OSCHOT00131338 

Kritéria přijímacího řízení SŠ 

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o při-

jímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) 

Uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku 

ZŠ do maximální kapacity každého oboru. 

Obory s výučním listem (3leté denní studium) 

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do ma-

ximální kapacity každého oboru. V případě převýšení zájmu o požadovaný obor budou přijati uchazeči s lep-

šími prospěchovými výsledky dle stanovených kritérií pro přijetí. 

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, 

pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je ale nezbytná pro vzdělávání v daném 

oboru vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. 

Minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření oborů 

Obory s maturitní zkouškou – minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 18 žáků (u jed-

notlivých oborů minimálně 8 žáků) 

Obory s výučním listem – minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 21 žáků (u jednot-

livých oborů minimálně 8 žáků)  
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Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou s kódovým označením „M“ 

Kód oboru 

vzdělání 

Název školního vzdělávacího 

programu 

Název rámcového vzdělávacího 

programu 

Lékařské 

potvrzení* 

26-41-M/01 Průmyslová automatizace Elektrotechnika ano 

63-41-M/02 Firemní management Obchodní akademie ne 

63-41-M/02 Obchodní akademie  Obchodní akademie ne 

* Dle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je nutné 

doplnit na přihlášku ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

 

1. jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky konané podle § 60 odst. 5 zá-

kona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy (uchazeč maturitního 

oboru nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“), 

3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz tabulka). 

Informace k jednotné přijímací zkoušce 

1. Jednotné zkoušky konají všichni uchazeči formou jednotných didaktických testů z českého jazyka 

a literatury a matematiky 

2. Termíny přijímacích zkoušek: 

• řádný termín: 13. 4. 2023 

• řádný termín: 14. 4. 2023 

(10. 5. 2023 a 11. 5. 2023 – 1. a 2. druhý náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů 

nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili) 

Jednotné testy jsou hodnoceny vždy samostatně a výsledek je u každého testu vyjádřen v rozmezí od 0 bodů 

do 50 bodů. 

Průměrný prospěch ze základní školy 

Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 2. pololetí 8. třídy 

a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 25 body, 

průměr 1,01 pak 24,90 body atd. až do průměru 3,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu 

bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 25 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč 

může získat v souhrnu maximálně 50 bodů. 

Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí, je vypočten jako součet výsledků jednotlivých částí přijíma-

cího řízení: 

Kritérium Počet bodů 

Jednotný test z českého jazyka a literatury 0 – 50 

Jednotný test z matematiky 0 – 50 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 2. pol. 8. třídy 0 – 25 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 1. pol. 9. třídy 0 – 25 

Celkem max. 150 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (se-

stupně). 

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku. V případě stejného počtu bodů rozhodují o po-

řadí jednotlivá kritéria v tomto pořadí: 

1. výsledek jednotného testu z matematiky 

2. průměr známek z matematiky (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

3. průměr známek z českého jazyka (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

4. průměr známek z cizího jazyka – anglického (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ). 



Stránka 3 z 6 

 

Kritéria pro přijetí do 4letých oborů s maturitní zkouškou s kódovým označením „L0+H“ 

(kombinovaný obor – maturita + vyučení) 

Jedná se o výuku oborů, ve kterých lze získat výuční list i maturitní vysvědčení. Žák je veden jako žák matu-

ritního oboru, ale ve třetím ročníku studia má možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list. 

* Dle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je nutné 

doplnit na přihlášku ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

Pozn.: Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdě-

lání s maturitní zkouškou, uvede na přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání 

s výučním listem. K tomu použije platný formulář přihlášky pro přijímací řízení, v němž do kolonky 1. škola, resp. 2. škola 

uvede příslušnou dvojici oborů vzdělání kat. L0 a H uvedených v tabulce D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (viz níže). S ohledem na to, že obory kat. L0 jsou obory s maturitní zkouškou, zaškrtne také 

konání jednotné přijímací zkoušky. 

Kritéria pro přijetí: 

1. jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky konané podle § 60 odst. 5 zá-

kona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy (uchazeč maturitního 

oboru nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku z žádného předmětu hodnocen známkou „nedostatečně“), 

3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz tabulka). 

Informace k jednotné přijímací zkoušce 

1. Jednotné zkoušky konají všichni uchazeči formou jednotných didaktických testů z českého jazyka 

a literatury a matematiky 

2. Termíny přijímacích zkoušek: 

• řádný termín: 13. 4. 2023 

• řádný termín: 14. 4. 2023 

(10. 5. 2023 a 11. 5. 2023 – 1. a 2. druhý náhradní termín pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů 

nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili) 

Jednotné testy jsou hodnoceny vždy samostatně a výsledek je u každého testu vyjádřen v rozmezí od 0 bodů 

do 50 bodů. 

Průměrný prospěch ze základní školy 

Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 2. pololetí 8. třídy 

a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 25 body, 

průměr 1,01 pak 24,90 body atd. až do průměru 3,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu 

bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 25 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč 

může získat v souhrnu maximálně 50 bodů. 

  

Kód oboru vzdělání 
Název rámcového vzdělávacího 

programu 

Lékařské 

potvrzení* 

23-45-L/01 + 23-56-H/01 Mechanik seřizovač + Obráběč kovů ano 

23-44-L/01 + 23-51-H/01 Mechanik strojů a zařízení + Strojní mechanik ano 

26-41-L/01 + 26-51-H/01 Mechanik elektrotechnik + Elektrikář ano 

33-41-L/01 + 33-56-H/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby + Truhlář ano 



Stránka 4 z 6 

Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí, je vypočten jako součet výsledků jednotlivých částí přijíma-

cího řízení: 

Kritérium Počet bodů 

Jednotný test z českého jazyka a literatury 0 – 50 

Jednotný test z matematiky 0 – 50 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 2. pol. 8. třídy 0 – 25 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 1. pol. 9. třídy 0 – 25 

Celkem max. 150 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (se-

stupně). 

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku. V případě stejného počtu bodů rozhodují o po-

řadí jednotlivá kritéria v tomto pořadí: 

1. výsledek jednotného testu z matematiky 

2. průměr známek z matematiky (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

3. průměr známek z českého jazyka (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

4. průměr známek z cizího jazyka – anglického (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ). 
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Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem s kódovým označením „H“ 

Kód oboru 

vzdělání 
Název školního vzdělávacího programu 

Název rámcového vzdělávacího 

programu 

Lékařské 

potvrzení 

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník Strojní mechanik ano 

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění) Obráběč kovů ano 

26-51-H/01 Elektrikář Elektrikář ano 

33-56-H/01 Truhlář Truhlář ano 

 

1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy, 

2. splnění povinné školní docházky, 

3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz tabulka výše). 

Průměrný prospěch ze základní školy 

Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 2. pololetí 8. třídy 

a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo analogicky z posledních navštěvovaných ročníků ZŠ) zaokrouhlený na 2 de-

setinná místa a to tak, že průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do prů-

měru 5,00, který bude hodnocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch 

bude přiděleno max. 100 bodů za každý průměr, tzn. že uchazeč může získat v souhrnu maximálně 200 bodů. 

Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí, je vypočten jako součet výsledků jednotlivých částí přijíma-

cího řízení: 

Kritérium Počet bodů 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 2. pol. 8. třídy 0 – 100 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 1. pol. 9. třídy 0 – 100 

Celkem max. 200 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (se-

stupně). Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku. V případě stejného počtu bodů rozho-

dují o pořadí jednotlivá kritéria v tomto pořadí: 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně). 

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče: 

1. průměr známek z matematiky (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

2. průměr známek z fyziky (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ) 

3. průměr známek z českého jazyka (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

4. průměr známek z cizího jazyka – anglického (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

5. známka z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku, 

6. známka z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku, 

7. známka z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku, 

8. známka z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku, 

9. známka z matematiky za 1. pololetí 8. ročníku, 

10. známka z fyziky za 1. pololetí 8. ročníku. 
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Kritéria pro přijetí do 3letých oborů s výučním listem s kódovým označením „E“ 

Kód oboru 

vzdělání 
Název školního vzdělávacího programu 

Název rámcového vzdělávacího 

programu 

Lékařské 

potvrzení 

33-56-E/01 Truhlářská výroba Truhlářská a čalounická výroba ano 

 

1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základní školy, 

2. splnění povinné školní docházky, 

3. zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání na střední škole (viz tabulka výše). 

Průměrný prospěch ze základní školy 

Průměrný prospěch ze ZŠ, který se vypočítá jako prostý aritmetický průměr z prospěchu za 1. pololetí 9. třídy 

(nebo analogicky z posledního navštěvovaného ročníku ZŠ) zaokrouhlený na 2 desetinná místa a to tak, že 

průměr 1,00 bude hodnocen 100 body, průměr 1,01 pak 99,80 body atd. až do průměru 5,00, který bude hod-

nocen 0 body (lineární závislost počtu bodů po částech). Za průměrný prospěch bude přiděleno max. 100 

bodů. 

Celkový výsledek, který určuje výsledné pořadí, je vypočten jako součet výsledků jednotlivých částí přijíma-

cího řízení: 

Kritérium Počet bodů 

Průměrný prospěch ze ZŠ – 1. pol. 9. třídy 0 – 100 

Celkem max. 100 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě počtu přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (se-

stupně). Uchazeči budou přijímáni podle pořadí celkového výsledku. V případě stejného počtu bodů rozho-

dují o pořadí jednotlivá kritéria v tomto pořadí: 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě přidělených bodů, a to od nejvyššího po nejnižší (sestupně). 

V případě rovnosti dosažených bodů rozhodnou o pořadí uchazeče: 

1. průměrný prospěch z 2. pololetí předchozího vykazovaného ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná 

místa), 

2. průměrný prospěch z 1. pololetí předchozího vykazovaného ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná 

místa). 

3. průměr známek z matematiky (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

4. průměr známek z fyziky (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ), 

5. průměr známek z českého jazyka (za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ). 

V Chotěboři dne 12. 1. 2023 

 Mgr. Luděk Benák 

 ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie  

 a Středního odborného učiliště  

 technického Chotěboř 
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