Organizační zabezpečení
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2021/2022

se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně
561/2004Sb. (§ 59 až 61) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.,
vyhlášky č. 244/2018 Sb. a vyhlášky č. 233/2020 Sb.
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OBECNÉ INFORMACE
 Uchazeč o vzdělávání může podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy
nebo na dva obory v rámci jedné střední školy.
 V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč maturitního oboru právo konat
jednotnou přijímací zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru
jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí použije lepší výsledek z jednotlivých
testů.
 Pro školní rok 2021/2022 uchazeči o vzdělání v maturitním oboru budou konat
jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky (testy – CERMAT).
 Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebude
jednotná přijímací zkouška (JPZ) ve školním roce 2020/2021 povinnou součástí
přijímacího řízení u čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
 O nekonání jednotné přijímací zkoušky rozhodne ředitelka školy do 8. 3. 2021,
pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných
uchazečů o vzdělávání (platí pouze pro rok 2021). Rozhodnutí o nekonání JPZ bude
zveřejněno na webových stránkách školy.
 Přijetí na obory s maturitní zkouškou denního vzdělávání bude podmíněno
hodnocením chování a prospěchu z posledního ročníku základní školy, ze kterého
žák vychází.
 Přijetí na obory s výučním listem bude podmíněno hodnocením chování
a prospěchu z 1. pololetí posledních dvou ročníků základní školy.
 Registrační číslo bude uchazeči sděleno po předání přihlášky osobně nebo odesláno
poštou.
Termín pro odevzdání přihlášky

denní vzdělávání – do 01. 03. 2021
Přihlášky uchazečů na denní vzdělávání a jejich evidence
Přihlášky budou přijímány na aktuálních formulářích.
Součástí přihlášky je:
a) posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče (pouze u oborů L, H a E),
b) vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ (pokud není přihláška vyplněna
a potvrzena ZŠ),
c) případně doporučení ze Školského poradenského zařízení.
Pokud budou dokládány kopie vysvědčení, musí být úředně ověřené. Pokud budou
doloženy originály vysvědčení, budou tyto okopírovány a ověřeny na naší škole.
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ZPŮSOB A KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
(UCHAZEČŮ O VZDĚLÁVÁNÍ)
Obory vzdělání s maturitní zkouškou „L“ a „M“ (čtyřleté)
Obor:

78-42-M/01

Technické lyceum

Obor:

23-41-M/01

Strojírenství
ŠVP: Strojírenství s využitím výpočetní techniky
ŠVP: Síťový analytik ve strojírenství

Obor:

65-41-L/01

Gastronomie
ŠVP: Kulinářský specialista

Obor:

69-41-L/01

Kosmetické služby

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
MATURITNÍCH OBORŮ
 Na obory vzdělání s maturitní zkouškou budou přijímáni žáci s podmínkou
úspěšného ukončení 9. třídy ZŠ.
 Přijetí žáků na maturitní obory bude podmíněno prospěchem z 1. pololetí 9. třídy
ZŠ a případně úspěšností CERMAT testů, pokud se budou konat.
 K výsledkům přijímacích zkoušek (testy CERMAT) bude přihlíženo 60 % a 40 %
budou hodnoceny výsledky vzdělávání.
 V případě nekonání JPZ budou hodnoceny výsledky vzdělávání (hodnota
dosaženého průměru) dle níže uvedených tabulek.
 Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude sestaveno po obdržení celkového
počtu bodů.
 Na obor Technické lyceum přijímáme žáky, kteří budou mít v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
průměrný prospěch do 2,00 s přihlédnutím k CERMAT testům, ostatní maturitní
obory s prospěchem do průměru 2,80.
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OBOR:
78-42-M/01 Technické lyceum
a) body získané za celkový průměr dosažený v 1. pol. 9. tř.: maximálně
b) body získané za CERMAT testy (v případě konání):
maximálně
Celkový možný počet získaných bodů:
Celkový minimální počet získaných bodů:

40 bodů
60 bodů

maximálně 100 bodů
minimálně 70 bodů

Hodnota dosaženého
průměru

Počet bodů

1,00 - 1,50
1,51 - 1,70
1,71 - 1,80
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00
2,01 - a více

40
35
30
25
20
0
OBORY:

23-41-M/01
65-41-L/01
69-41-L/01

Strojírenství
ŠVP: Strojírenství s využitím výpočetní techniky
ŠVP: Síťový analytik ve strojírenství
Gastronomie
ŠVP: Kulinářský specialista
Kosmetické služby

a) body získané za celkový průměr dosažený v 1. pol. 9. tř.: maximálně
b) body získané za CERMAT testy (v případě konání):
maximálně
Celkový možný počet získaných bodů:
Celkový minimální počet získaných bodů:

maximálně 100 bodů
minimálně 65 bodů

Hodnota dosaženého
průměru

Počet bodů

1,00 - 2,00
2,01 - 2,20
2,21 - 2,40
2,41 - 2,50
2,51 - 2,60
2,61 - 2,70
2,71 - 2,80
2,81 - a více

40
35
30
25
20
15
10
0
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40 bodů
60 bodů

CERMAT testy – v případě konání
MŠMT vyhlásilo přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím
povinné jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022.
 Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění
kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %.
 Jednotná přijímací zkouška se povinně koná v oborech středního vzdělávání
s maturitní zkouškou. V případě, že se žák hlásí na dva maturitní obory,
a to i na stejné škole, koná zkoušku dvakrát (v prvním i ve druhém termínu).
Datum konání CERMAT testů:

Místo konání:

12. 04. 2021 – první termín
13. 04. 2021 – druhý termín
12. 05. 2021 – náhradní termín k 12. 04. 2021
13. 05. 2021 – náhradní termín k 13. 04. 2021

budova A (SOŠGS); Most, Jana Palacha 711/2
65-41-L/01
69-41-L/01

Gastronomie
Kosmetické služby

budova B (SPŠ); Most, Topolová 584
78-42-M/01
23-41-M/01

Technické lyceum
Strojírenství

V případě konání naleznete časový harmonogram k jednotným přijímacím
zkouškám po zveřejnění MŠMT na webových stránkách školy a bude rozesílán
uchazečům o vzdělávání prostřednictvím pozvánek od společnosti CERMAT
nejpozději 14 kalendářních dní před řádným termínem a 7 kalendářních dní před
termínem náhradním.
Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT www.msmt.cz a stránkách CERMATU
www.cermat.cz.
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KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO PŘIJETÍ NA OBORY
VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obory vzdělání s výučním listem „H“ (tříleté obory)
Obor:

66-51-H/01

Prodavač

Obor:

65-51-H/01

Kuchař, číšník
ŠVP: Číšník
ŠVP: Kuchař

Podmínky přijetí pro uchazeče z 8. a 9. tříd ZŠ:
 s hodnocením prospěl v 1. pololetí,
 s přihlédnutím k hodnocení za chování.
Obory vzdělání s výučním listem „E“ (tříleté obory)
Obor:

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby
ŠVP: Kuchařské práce

Obor:

66-51-E/01

Prodavačské práce

Přijati budou uchazeči ze 7., 8. a 9. tříd ZŠ a speciálních škol s přihlédnutím
k hodnocení za chování:
 s hodnocením prospěl v 1. pololetí.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Pořadí přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněno dne:
Čtvrtek 22. 04. 2021 v 08:00 h – obory vzdělání s výučním listem
Středa 28. 04. 2021 v 08:00 h – obory vzdělání s maturitní zkouškou
na webových stránkách školy www.spsasosgsmost.cz
a na vstupních dveřích budovy A a B školy,

pouze pod registračními čísly uchazečů !!!
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Rozhodnutí o přijetí není zasíláno poštou a bude k osobnímu vyzvednutí
ve dnech:

Obory vzdělání s výučním listem:
budova A (SOŠGS); Most, Jana Palacha 711/2
Čtvrtek

22. 04. 2021 od 08:00 do 17:00 h

Pátek

23. 04. 2021 od 07:30 do 15:00 h

Pondělí

26. 04. 2021 od 07:30 do 15:00 h

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
budova A (SOŠGS); Most, Jana Palacha 711/2
Středa

28. 04. 2021 od 08:00 do 15:00 h

Čtvrtek

29. 04. 2021 od 08:00 do 15:00 h

budova B (SPŠ); Most, Topolová 584
Středa

28. 04. 2021 od 08:00 do 17:00 h

Čtvrtek

29. 04. 2021 od 08:00 do 15:00 h

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole
potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
tzn. pro obory vzdělání s výučním listem do 07. 05. 2021 a pro obory vzdělání
s maturitní zkouškou nejpozději do 12. 05. 2021.

Datum

Zpracovala

Ředitelka školy

14. 1. 2021

Jitka Mádlová
Danuše Maštalířová

Ing. Ivana Hermannová v. r.
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