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Přijímací řízení uchazečů o studium ve školním roce 2018/2019 

 
Kritéria přijímacího řízení 
 

Pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou – tříleté studium 
(kromě oborů skupiny 82 – Umění a užité umění) 

Obory vzdělání: 
36-67-H/01    Zedník 
36-67-H/01  Zedník (Obkladač)  
36-64-H/01    Tesař 
33-56-H/01    Truhlář 
33-59-H/01    Čalouník 
36-55-H/01   Klempíř (Stavební klempíř)  
36-69-H/01  Pokrývač 
36-52-H/01    Instalatér 
36-56-H/01    Kominík 
36-52-H/02    Mechanik plynových zařízení 
23-51-H/01    Strojní mechanik (Zámečník) 
 
Kritéria: 
 

 Ukončení povinné školní docházky 

 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem 

 Pořadí přijatých uchazečů, kteří ukončili povinnou školní docházku a splňují zdravotní 
kritérium přijetí, je stanoveno na základě celkového průměru jejich známek na konci 
školního roku osmého a v prvním pololetí devátého ročníku základní školy od 
nejnižšího průměru po nejvyšší 

 
Přijímací zkouška se nekoná. 

 
Pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou – jednoleté zkrácené studium 

Obory vzdělání: 
36-67-H/01    Zedník 
36-67-H/01     Zedník (Obkladač) 
36-64-H/01    Tesař 
33-56-H/01    Truhlář 
33-59-H/01    Čalouník 
36-55-H/01   Klempíř (Stavební klempíř)  
36-69-H/01  Pokrývač 
36-52-H/01    Instalatér 
36-56-H/01    Kominík 
36-52-H/02    Mechanik plynových zařízení 
23-51-H/01    Strojní mechanik (Zámečník) 
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Kritéria: 
 

 Vyučení v oboru vzdělání s výučním listem nebo maturita v oboru vzdělání s maturitní 
zkouškou 

 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem 

 Pořadí přijatých uchazečů, kteří úspěšně vykonali závěrečnou nebo maturitní zkoušku 
a splňují zdravotní kritérium přijetí, je stanoveno na základě celkového průměru jejich 
známek na konci předposledního a v prvním pololetí posledního ročníku studia oboru 
vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou od nejnižšího průměru po nejvyšší 

 
Přijímací zkouška se nekoná. 
 
 
Pro obory vzdělání skupiny 82 – Umění a užité umění 
 
Obory vzdělání: 
82-51-H/02   Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) 
82-51-L/02    Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Zaměření na práce truhlářské, zaměření  
                        na práce čalounické a dekoratérské) 
 
Kritéria: 
 

 Ukončení povinné školní docházky 

 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem 

 Výsledky talentové zkoušky z výtvarné výchovy – kresba tužkou podle předlohy 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek 
v pololetí a na konci školního roku v osmém ročníku základní školy  

 Umístění ve výtvarných soutěžích publikovaných ve Věstníku MŠMT ČR 
 
 
Bodové hodnocení  
 
Talentová zkouška z výtvarné výchovy 
 

Hodnocení 
známkou 

1 2 3 4 5 

Bodové 
hodnocení 

20 15 10 5 0 
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Celkový prospěch 
 

Průměrný 
prospěch 

2 –
2,5 

2,5 
– 3 

3 – 
3,5 

3,5 
– 4 

4 – 
4,5 

4,5 
– 5 

5 – 
5,5 

5,5 
– 6 

6 – 
6,5 

6,5 
– 7 

Více 
než 7 

Bodové 
hodnocení 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
V řádku průměrný prospěch je uveden součet průměrného prospěchu za dvě pololetí. Z tohoto 
důvodu řádek začíná průměrným prospěchem 2,0 (tj. 2 x 1,0).  

 
Umístění ve výtvarných soutěžích 
 

Umístění na 1. – 3. místě v celostátní soutěži  5 bodů 

Umístění na 1. – 3. místě v krajské soutěži 3 body 

 
 
Výsledné hodnocení 
 
Maximální počet bodů – 35 
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky – dosažení minimálně 14 bodů, tj. 40% maximálního 
počtu. V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení celkového prospěchu. 
 
 
Pro nástavbové obory vzdělání 
 
36-44-L/51   Stavební provoz – denní a dálkové studium 
23-43-L/51   Provozní technika – denní a dálkové studium  
33-42-L/51   Nábytkářská a dřevařská výroba - denní studium  
 
 
První kolo přijímacího řízení 
 
Kritéria: 
 

 Vyučení v oboru vzdělání s výučním listem stanoveném nařízením vlády o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem 

 Výsledky Jednotné přijímací zkoušky - písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na 
konci druhého ročníku a v pololetí třetího ročníku absolvovaného oboru vzdělání 
s výučním listem   
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Bodové hodnocení 
 
Jednotná přijímací zkouška 
 

 Maximální počet bodů 

Písemný test ze vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura 

50 

Písemný test ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace 

50 

Celkem 100 

                                                                                                  
 
Celkový prospěch 
 

Průměrný prospěch 2,0  3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Bodové hodnocení 60 50 40 30 20 10 0 

 
V řádku průměrný prospěch je uveden součet průměrného prospěchu za dvě pololetí. Z tohoto 
důvodu řádek začíná průměrným prospěchem 2,0 (tj. 2 x 1,0).  

 
Hodnotí se celkový prospěch zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Prospěchu 
odpovídající počet bodů se stanoví lineární interpolací. Způsob přiřazení je jasný z následující 
tabulky. 
 

Průměrný prospěch 2,0  2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

Bodové hodnocení 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

 
 
 Výsledné hodnocení 
 
Maximální počet bodů - 160 
Jednotná přijímací zkouška – maximálně 100 bodů, váha 62,5% 
Celkový prospěch – maximálně 60 bodů, váha 37,5%   
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky – dosažení minimálně 45 bodů.  
V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení Jednotné přijímací zkoušky. 
 
 
Kritéria hodnocení jednotné přijímací zkoušky 
 
Kritéria hodnocení písemných přijímacích testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura 
a Matematika a její aplikace stanovuje Cermat Praha a zveřejňuje je na www.cermat.cz. 
Cermat Praha provádí hodnocení přijímacích testů a výsledky pro potřebu přijímacího řízení 
školy uloží v knihovně IS Certis. 
 
 

http://www.cermat.cz/
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Další kola přijímacího řízení 
 
Kritéria: 
 

 Vyučení v oboru vzdělání s výučním listem stanoveném nařízením vlády o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

 Vyhovující zdravotní stav posouzený odborným lékařem 

 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – celkový průměr známek na 
konci druhého ročníku a v pololetí třetího ročníku absolvovaného oboru vzdělání 
s výučním listem    

 
Celkový prospěch 
 

Průměrný prospěch 2,0  3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Bodové hodnocení 60 50 40 30 20 10 0 

 
V řádku průměrný prospěch je uveden součet průměrného prospěchu za dvě pololetí. Z tohoto 
důvodu řádek začíná průměrným prospěchem 2,0 (tj. 2 x 1,0).  

 
Hodnotí se celkový prospěch zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Prospěchu 
odpovídající počet bodů se stanoví lineární interpolací. Způsob přiřazení je jasný z následující 
tabulky. 
 

Průměrný prospěch 2,0  2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

Bodové hodnocení 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

 
Výsledné hodnocení 
 
Maximální počet bodů - 60 
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky – dosažení minimálně 18 bodů, tj. 30% z maximálního 
počtu 

 

Upozornění k podávání přihlášek: 
Vzhledem k tomu, že hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání je součástí kritérií 
přijímacího řízení, je nutné celkový prospěch v požadovaných ročnících a pololetích vyplnit 
na příslušném místě v přihlášce společně s razítkem školy a podpisem oprávněné osoby nebo 
k přihlášce přiložit kopie příslušných vysvědčení. 

 

V Brně dne 29. 1. 2018 

                                                                          
                                                                       Ing. Josef Hypr 

                                                                          ředitel SŠSŘ Brno – Bosonohy, p. o. 


