
Kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení – studijní obory  

 

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2021/2022 2. kolo přijímacího řízení pro studijní 

obory.  

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 7. 6. 2021. 

Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou 

následující den zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 

- dosažené bodové hodnocení za prospěch z prvního pololetí 8. a 9 tř. ZŠ z předmětů: cizí 

jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika - max. 

počet bodů za hodnocení ze ZŠ je 70 bodů, min. počet je 25 bodů. 
 

 
Převod dosaženého hodnocení na získané body 

Známka z předmětu na ZŠ 1 2 3 4 5 

Získané body 5 4 3 1 0 

 

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ 

- prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání 

s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.. 

- potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku 

(§ 60g odst. 7 školského zákona) 

- podle § 20 odst. 4 školského zákona škola u uchazečů, kteří splňují podmínky pro 

nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury ověří znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, komisionálně 

pohovorem 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách) (dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických 

službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.) 

Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít 

uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

ke studiu daného oboru. 

Nové Město nad Metují 21. 5. 2021 

PaedDr. Olga Talášková 

ředitelka školy 



Kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení – učební obory  

 

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2021/2022 2. kolo přijímacího řízení pro studijní 

obory.  

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 7. 6. 2021. 

Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou 

následující den zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: 

- doložení splnění povinné školní docházky 

- dosažené hodnocení z prvního pololetí 8. a 9. třídy ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český 

jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika  

- pro obor kadeřník navíc výtvarná výchova 

 
Převod dosaženého hodnocení na získané body 

Známka z předmětu na ZŠ 1 2 3 4 5 

Získané body 4 3 2 1 0 

 

Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 56 bodů, pro obor kadeřník 60 

bodů. 

Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 10 bodů. 

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ 

- prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání 

s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.. 

- potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku 

(§ 60g odst. 7 školského zákona) 

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách) (dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických 

službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.) 

 

Na obory označené kódem H (např. 29-54-H/01) budou mít 

uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 

ke studiu daného oboru. 

 

Nové Město nad Metují 21. 5. 2021 

PaedDr. Olga Talášková 

ředitelka školy 



 

  

 

 


