
 

 

Kritéria  pro přijímání uchazečů  do I. ročníku oboru Kosmetické služby  

pro školní rok 2020/2021 
 

 

V souladu s § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji kritéria pro přijímání 

uchazečů do I. ročníku   

oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou       

Kosmetické  služby                    69-41-L/01      denní forma 
Ke vzdělávání mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vyhoví kritériím přijímacího řízení a 

před zahájením studia předloží doklady o úspěšném absolvování 9. ročníku základní školy 

a prokáží zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:   15 

 

Kritéria: 

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

matematiky, výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole 

v obou sledovaných pololetích a podle výsledků přijímací zkoušky. 

  

Bodový zisk: 

a/ za průměrný prospěch na základní škole maximálně 20 bodů 

 (sledovaná období : 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)   

b/ za jednotnou přijímací zkoušku maximálně 100 bodů; nezbytnou podmínkou pro přijetí 

je hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce 10 bodů 

(váha bodů za jednotnou přijímací zkoušku je 60% a za prospěch na základní škole 40%) 

            Bodové hodnocení za prospěch v jednom pololetí: 

1,00 – 1,15  10 bodů 

1,16 – 1,30    9 bodů 

1,31 – 1,45    8 bodů 

1,46 – 1,60    7 bodů 

1,61 – 1,75    6 bodů 

1,76 – 1,90    5 bodů 

1,91 – 2,05    4 body 

2,06 – 2,20     3 body 

2,21 – 2,35    2 body 

2,36 – 2,50    1 bod 

V případě rovnosti bodů budou pro určení výsledného pořadí uchazečů použita 

následující pomocná kritéria: 

a/ lepší průměrný prospěch v posledním sledovaném pololetí 

b/ lepší prospěch z předmětu Český jazyk v posledním sledovaném pololetí 

c/ lepší prospěch z předmětu Anglický/německý jazyk v posledním sledovaném 

pololetí 

d/ lepší prospěch z předmětu Matematika v posledním sledovaném pololetí 

 

 

 

 

20. 1. 2020            Ing.Mária Zámostná, ředitelka  školy 

 



 

 

Kritéria  pro přijímání uchazečů  do I. ročníku oboru Gastronomie  pro 

školní rok 2020/2021 
 

 

V souladu s § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění, stanovuji kritéria  pro přijímání 

uchazečů  do I.  ročníku   

oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní  zkouškou       

Gastronomie                    65-41-L/01            denní forma 
Ke vzdělávání mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vyhoví kritériím přijímacího řízení a 

před zahájením studia předloží doklady o úspěšném absolvování 9. ročníku základní školy a 

prokáží zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:   15 

 

Kritéria   : 

Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

matematiky, výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole 

v obou sledovaných pololetích a podle výsledků přijímací zkoušky. 

  

Bodový zisk: 

a/ za průměrný prospěch na základní škole maximálně 20 bodů 

 (sledovaná období : 2. pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)   

b/ za jednotnou přijímací zkoušku maximálně 100 bodů; nezbytnou podmínkou pro přijetí 

je hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce 10 bodů 

(váha bodů za jednotnou přijímací zkoušku je 60% a za prospěch na základní škole 40%) 

           Bodové hodnocení za prospěch v jednom pololetí: 

1,00 – 1,15  10 bodů 

1,16 – 1,30    9 bodů 

1,31 – 1,45    8 bodů 

1,46 – 1,60    7 bodů 

1,61 – 1,75    6 bodů 

1,76 – 1,90    5 bodů 

1,91 – 2,05    4 body 

2,06 – 2,20     3 body 

2,21 – 2,35    2 body 

2,36 – 2,50    1 bod 

V případě rovnosti bodů budou pro určení výsledného pořadí uchazečů použita 

následující pomocná kritéria: 

a/ lepší průměrný prospěch v posledním sledovaném pololetí 

b/ lepší prospěch z předmětu Český jazyk v posledním sledovaném pololetí 

c/ lepší prospěch z předmětu Anglický/německý jazyk v posledním sledovaném 

pololetí 

d/ lepší prospěch z předmětu Matematika v posledním sledovaném pololetí 

 

 

 

20. 1. 2020             Ing. Mária Zámostná, ředitelka školy 
 

  


