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č.j. A-115/20-KV 

Přijímací řízení - vyhlášení 2. kola 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením §§ 59 a 60 f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 

Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník z důvodu nenaplnění plánovaného počtu žáků do 1. ročníku v 1. kole přijímacího řízení, 

vyhlašuje pro 4leté denní studium (kód 68 – 42 – M /01) 2. kolo přijímacího řízení. 

Termín podání přihlášek: do 25.06.2020 

Podmínky pro přijetí ke studiu na SŠ 

1. Přijímací zkouška se v 2. kole přijímacího řízení nekoná  

2. Úspěšné splnění povinné školní docházky 

3. Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy do 25.06.2020 

Součástí přihlášky jsou: 

a) lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu daného oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

b) pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které  

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, doloží uchazeč vysvědčení nebo ověřené kopie 

vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z 

odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, 

c) doklad o splnění, resp. Plnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který  

ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční  

školou, 

d) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční  

školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nutné pro doložení  

získaného příslušného stupně vzdělání), 

doklad o „Oprávněnosti pobytu na území České republiky“ u osob, které nejsou občany Evropské 

unie 

e) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

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

4. Uchazeč doloží k přihlášce výsledky z testů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které 

absolvoval v rámci jednotného testování ve školním roce 2019/2020. 

5. Uchazeči budou přijati na základě kritérií 2. kola přijímacího řízení. 

6. Maximální počet přijatých uchazečů bude 10. Konečný počet bude stanoven rozhodnutím ředitelky 

školy na základě výsledku přijímacího řízení a volné kapacity oboru. 

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky přiděleno registrační číslo. Pro rychlejší komunikaci 

uvádějte telefonní číslo nebo email. 
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Kritéria 2. kola přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021 

1. Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 (osmý ročník) a prvním pololetí 

školního roku 2019/2020 (devátý ročník) základní školy. Maximum bodů je 25 (průměrné prospěchy 

obou hodnocených pololetí se sečtou a podělí dvěma).  

 do 1,50 = 25 bodů 

 do 1,60 = 20 bodů 

 do 1,70 = 15 bodů 

 do 1,80 = 10 bodů 

 do 2,00 = 5   bodů 

 

Je-li uchazeč o vzdělávání hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku 

základní školy stupněm nedostatečný z některého předmětu, je mu odečteno za každou nedostatečnou 

100 bodů.  

 

Je-li uchazeč o vzdělávání v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

nehodnocen z některého předmětu, je mu za každý nehodnocený předmět odečteno 100 bodů. 

 

Pokud uchazeč dosáhne záporného počtu bodů, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude 

přijat. 

 

2. Jednotná přijímací zkouška – má za cíl ověřit předpoklady uchazeče ke vzdělávání na střední škole 

zakončené maturitní zkouškou. Skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obsah a forma 

přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.  

 Test z českého jazyka (časový limit 60 minut) – hodnoceno 0-50 bodů 

 Test z matematiky (časový limit 70 minut) – hodnoceno 0-50 bodů 

 

 

Školní přijímací zkouška se nekoná. 
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3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání 

v daném oboru (školní a mimo školní aktivity) – max. 15 bodů 

 

 Školní a místní 

kola 

Okresní a 

regionální kola 

 

Krajská a vyšší 

kola 

Vědomostní soutěže a olympiády  2 bod 3 body 5 bodů 

Sportovní soutěže a olympiády 0 body 3 body 5 bodů 

Aktivní členství v organizacích SDH, 

záchranářských, kynologických, oddílech 

bojových sportů atd.  

5 bodů 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení a stanovení pořadí: 

 

Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno po ukončení hodnocení přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího 

řízení v řádném a v náhradním termínu. Do celkového pořadí budou zařazeni všichni uchazeči, kteří se v 

těchto termínech zúčastní přijímacího řízení. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového 

počtu bodů (X), které uchazeč získá za splnění výše uvedených kritérií: 

 

ad 1) hodnocení prospěchu v 1. pololetí devátého ročníku, ve 2. pololetí osmého ročníku základního 

vzdělávání (průměry za tyto ročníky budou zprůměrovány a následně obodovány),  

 

ad 2) hodnocení jednotné přijímací zkoušky (součet bodů za testy z ČJL a MA)  

 Maximální bodový zisk z jednotlivých testů: 50 bodů. 

 Minimální počet bodů z testu z matematiky pro úspěšné splnění: 5 bodů 

 Minimální počet bodů z testu z českého jazyka a literatury pro úspěšné splnění: 13 bodů 

 

ad 3) účast v soutěžích a olympiádách a členství ve sdruženích.  

 

Při rovnosti bodů rozhodne lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky a následně lepší průměr v 1. pololetí 

devátého ročníku a dále v 2. pololetí osmého ročníku základního vzdělávání. 

 

Váha jednotlivých kritérií: 

Maximální možný počet bodů   140 bodů  100% 

z toho 

a) výsledky JPZ – max.    100 bodů  71% 

b) výsledky vzdělávání na ZŠ  - max.    25 bodů  18% 

c) školní a mimoškolní aktivity, zájmy, 

    a předpoklady ke studiu daného oboru – max,  15 bodů  10% 
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Plánované počty přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 

Prvních 10 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato. 

V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno třetí kolo přijímacího řízení. 

 

Termín přijímacího řízení 2. kola – 25.06.2020 

                                                            

V Karlových Varech dne 23.06.2020 

   Mgr. Vendula Pušová 

                                                      ředitelka TRIVIS SŠV Karlovy Vary, s.r.o. 
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