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Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2023/2024 na Střední 
odbornou školu a Střední odborné učiliště, Polička pro obory vzdělání s maturitní 

zkouškou. 
 

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou 
č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

(1) Základní ustanovení 

1. K čtyřletému dennímu maturitnímu studiu na Střední odborné škole a Středním 
odborném učilišti, Polička, Čs. armády 485 (dále jen SOŠ a SOU Polička) může být 
přijat uchazeč, který splnil povinnou školní docházku.  

Uchazeči o studium konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky, která 
se koná formou písemného testu z předmětu český jazyk a literatura a matematika a 
její aplikace. Rozsah jednotné přijímací zkoušky je stanoven Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. 
 
Termíny jednotné zkoušky: 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné 
zkoušky je stanoven na 13. dubna 2023 a 2. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky na 14. dubna 2023. 

Náhradní termíny jednotné zkoušky: 1. náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven 
na 10. května 2023 a 2. náhradní termín jednotné zkoušky na 11. května 2023.  

2. Potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání. 

3. Uchazeči o studium jsou přijímání do těchto oborů vzdělání s maturitní zkouškou: 

65-42-M/01 Hotelnictví-Hotelnictví a cestovní ruch 30 uchazečů 

65-41-L/01 Gastronomie-Gastronomické služby 25 uchazečů 

 
 

(2) Kritéria pro přijetí uchazečů 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

1. Výsledků přijímací zkoušky, která se skládá z testu z českého jazyka a literatury 
a matematiky a její aplikace. 

1.1. Hodnocení se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury 
a z matematiky a její aplikace. Maximální možný počet dosažených bodů 
v testech z matematiky a její aplikace i českého jazyka a literatury je 50 bodů 
z každého testu. Celkem lze získat 100 bodů. 

1.2. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl minimální 
bodové hranice 25 bodů v součtu obou předmětů. 
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2. Průměrného prospěchu za druhé pololetí předposledního roku školní docházky a za 
první pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ. 

2.1. Za průměrný prospěch 1,00 – 1,20 bude přiděleno 15 bodů, za průměrný 
prospěch 1,21 – 1,50 bude přiděleno 14 bodů, za průměrný prospěch 1,51 – 1,80 
bude přiděleno 12 bodů, za průměrný prospěch 1,81 – 2,00 bude přiděleno 10 
bodů, za průměrný prospěch 2,01 – 2,20 bude přiděleno 8 bodů, za průměrný 
prospěch 2,21 a vyšší hodnoty bude přiděleno 6 bodů za každé posuzované 
pololetí. 

2.2. Za druhou část přijímacího řízení lze získat maximálně 30 bodů. 

3. Uchazeči se řadí podle celkového součtu bodů získaných v přijímacím řízení. 
S výjimkou dle bodu (3) odst. 5. 

4. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 130 bodů.   

5. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. S výjimkou 
dle bodu (3) odst. 5. Maximální počet přijatých uchazečů je uveden v bodě (1) odst. 3.  

6. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů v první části přijímacího 
řízení (přijímací zkouška), je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměrný prospěch za 1. 
pololetí posledního ročníku základní školy, je-li opět shodný, rozhoduje vyšší dosažený 
počet bodů z testu z českého jazyka v první části přijímacího řízení (přijímací zkouška), 
je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního 
ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje známka z matematiky za 1. pololetí 
posledního ročníku základní školy. 

(3) Cizinci s dočasnou ochranou (uchazeči z Ukrajiny) 

1. V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec nahradit doklad prokazující 
získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích 
kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, 
pokud doklad nemá. 

2. Cizinci se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. 
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, 
bude ověřena rozhovorem v délce max. 15 minut. Rozhovor proběhne před komisí 
a bude ověřovat základní znalost českého jazyka v běžných komunikačních situacích 

3. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole 
právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky se vzdělávacího oboru Matematika 
a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

4. Společně s žádostí podle bodu 2 a 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 
zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
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7. Cizinec s dočasnou ochranou (uchazeč z Ukrajiny), který nekonal jednotnou zkoušku 
z českého jazyka a literatury, bude do výsledného pořadí zařazen bez započítání 
výsledku zkoušky z českého jazyka na základě tzv. redukovaného pořadí. 

(4) Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky 

1. Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se 
při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, bude 
ověřena rozhovorem. v délce max. 15 minut. Rozhovor proběhne před komisí a bude 
ověřovat základní znalost českého jazyka v běžných komunikačních situacích 

2. Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky 
a nekonali jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, budou do výsledného 
pořadí zařazeni bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka na základě tzv. 
redukovaného pořadí. 

 
 
 
V Poličce 16. 1. 2023 

 
 
 
  Mgr. Boris Preissler 
  ředitel školy 

 


