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Přijímací řízení pro maturitní obory bez talentové zkoušky 
pro školní rok 2017/2018 – 2. kolo 

 

1 ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků 

1601M/01 Ekologie a životní prostředí 7 

2844M/01 Aplikovaná chemie 3 

 

2 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu odevzdat osobně v sekretariátu školy nebo poslat 
doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu školy. 
 
Termín odevzdání přihlášky je do 25. května 2018. 
 

3 NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY 
Uchazeč: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. 
adresa pro doručování, kód a obor vzdělání, hodnocení ze všech předmětů za 2. pololetí 
předposledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník) a za 1. pololetí 
posledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla 9. ročník), razítko základní školy, potvrzení od 
lékaře, podpis, rodné číslo uchazeče.  
 
Zákonný zástupce: jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, datum narození, podpis. 
 
K přihlášce přiložte výpisy výsledků jednotné přijímací zkoušky testů z matematiky a českého 
jazyka a literatury z 1. kola přijímacího řízení.  
 
 

3.1 Zdravotní způsobilost 
U oboru Aplikovaná chemie je základě právních předpisů potřeba doložit lékařské potvrzení o 
způsobilosti ke studiu. Doložené lékařské potvrzení je podmínkou přijetí ke studiu. Onemocnění nebo 
zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti jsou: Přecitlivělost na 
alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
 
U oboru Ekologie a životní prostředí není vyžadováno lékařské potvrzení. 
 
 

3.2 Kritéria hodnocení přijímacího řízení 
Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou seřazeni 
podle váženého průměru pořadí jednotlivých částí přijímacího řízení.  
 
 
Části přijímacího řízení 

1. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury   
2. Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních za 2. pololetí předposledního ukončeného 

ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník) a 1. pololetí posledního ročníku základního 
vzdělávání (zpravidla 9. ročník) 
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3. Umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT pro druhý stupeň ZŠ (kromě 
tělovýchovných, výtvarných a hudebních) 

 
3.2.1 Jednotná přijímací zkouška z matematiky a  českého jazyka a literatury - v celkovém pořadí 

bude zohledněno 60 %. 
Bodové rozpětí jednotlivých částí přijímací zkoušky je pro všechny obory: 
 
Český jazyk (60 minut):  0 – 50 bodů 
Matematika (70 minut): 0 – 50 bodů 
 
Maximálně lze celkem získat: 100 bodů 
Pro úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout v testu z matematiky 
nejméně 8 bodů a v testu z českého jazyka a literatury nejméně 13 bodů. Uchazeč, který nedosáhl 
v kterémkoliv z testů uvedených bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nemůže být ke 
studiu přijat. Ve výsledkové listině budou uchazeči jednotlivých oborů seřazeni sestupně na základě 
součtu bodů získaných v obou testech (uchazeč s největším dosaženým bodovým součtem bude na 
prvním místě). Při shodném bodovém hodnocení rozhoduje o pořadí uchazeče lepší výsledek testu 
z matematiky a následně testu z českého jazyka a literatury. 
 
Povolené pomůcky: propisovací tužka, rýsovací potřeby 
 
3.2.2 Průměrný prospěch na vysvědčeních ze ZŠ  - v celkovém pořadí bude zohledněn 35%. 
Bude sledován průměrný prospěch na vysvědčeních za 2. pololetí předposledního ukončeného 
ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník) a za 1. pololetí posledního ročníku základního 
vzdělávání (zpravidla 9. ročník). Ve výsledkové listině budou uchazeči jednotlivých oborů seřazeni 
vzestupně na základě součtu průměrných prospěchů na sledovaných vysvědčeních (uchazeč 
s nejmenším dosaženým součtem bude na prvním místě). Při shodném součtu průměrů rozhoduje 
lepší průměr ze známek z matematiky, následně z českého jazyka a poté z chemie.  Uchazeči, který 
měl na sledovaných vysvědčeních ze ZŠ z některého předmětu nedostatečnou, bude k součtu 
průměrných prospěchů na sledovaných vysvědčeních připočteno číslo 3,00 za každou jednotlivou 
nedostatečnou. 
 
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení  
z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné 
školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, kteří předložili vysvědčení z 
posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR,  se 
podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti odpovídající výstupu druhého stupně 
základní školy. Na základě tohoto rozhovoru  může uchazeč získat maximálně 20 bodů, které budou 
převedeny na součet průměrných prospěchů tak, že 20 bodů bude odpovídat součtu průměrných 
prospěchů 2,00 a 0 bodů součtu průměrných prospěchů 8,00. Při nedoložení pouze jednoho ze 
sledovaných vysvědčení může uchazeč na základě rozhovoru získat maximálně 10 bodů, které budou 
převedeny na průměrný prospěch tak, že 10 bodů bude odpovídat průměrnému prospěchu 1,00 a 0 
bodů průměrnému prospěchu 4,00. 
 

3.2.3 Umístění v předmětových soutěžích - v celkovém pořadí bude zohledněno 5% 

Bude zohledňováno umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT ČR pro druhý stupeň ZŠ 
(kromě tělovýchovných, výtvarných a hudebních). Uchazeč získá body podle následujících kritérií: 
 

 Za umístění v okresním kole: 
1. místo: 60 bodů 
2. místo: 40 bodů 
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3. místo: 20 bodů  

 Za každou medailovou účast v krajském kole navíc 60 bodů 

 Za každou účast v celostátním kole navíc 80 bodů. 
 
Účast v soutěžích (obvykle diplomy) se dokládá zároveň s přihláškou ke studiu. Na později doložené 
doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel. 
 
Ve výsledkové listině umístění v soutěžích budou uchazeči jednotlivých oborů seřazeni sestupně 
podle počtu získaných bodů (uchazeč s nejvíce body bude na prvním místě). Při shodném bodovém 
ohodnocení rozhoduje vyšší umístění v soutěži. 
 
 

3.1 Výsledné pořadí uchazeče 
Příklad určení váženého průměru uchazeče: 
Uchazeč se ve výsledkových listinách v  jednotlivých částech přijímacího řízení umístil na: 
 
5. místě u jednotné přijímací zkoušky 
9. místě v  prospěchu 
7. místě v umístění v soutěžích 
 
Výpočet váženého průměru pro celkové pořadí je následující:    5*0,6 + 9*0,35 + 7*0,05 = 6,50 
 
Podle takto vypočítaných vážených průměrů seřazených vzestupně se stanoví celkové pořadí 
uchazečů v přijímacím řízení pro jednotlivé obory vzdělání. Při shodném výsledném váženém 
průměru rozhoduje o výsledném pořadí uchazeče lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky, 
následně lepší součet průměrných prospěchů a následně lepší výsledek z testu z matematiky. 
 
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky, se promíjí na žádost v rámci jednotné 
přijímací zkoušky test z českého jazyka a literatury. Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, 
kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury se vytvoří pořadí uchazečů na základě 
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání 
nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek 
testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich 
zařazení do výsledného pořadí uchazečů části přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.   

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob 
ověří rozhovorem. Uchazeči cizinci, kteří na žádost nekonali v rámci jednotné přijímací zkoušky test 
z českého jazyka a literatury a u nichž byla znalost českého jazyka prověřena rozhovorem s výsledkem 
neuspěl, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou ke vzdělávání přijati. 

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlédnuto k doporučení školského 
poradenského zařízení na uzpůsobení podmínek ke konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení 
školského poradenského zařízení musí uchazeč doložit spolu s přihláškou ke studiu.  
 

4 ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 
Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o 
přijetí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 
vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 
v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 
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V Karlových Varech, 14. 5. 2018                                                              Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA 
                                                                                                                                    ředitelka školy  


