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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
 

Na základě §60 zákona 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení pro 

školní rok 2021/2022 do oborů: 

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie – denní studium, ukončeno maturitní zkouškou, počet 

přijímaných žáků – 36. 

  

18-20-M/01 Informační technologie – denní studium, ukončeno maturitní zkouškou, 

počet přijímaných žáků – 34. 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – denní studium, ukončeno maturitní zkouškou, 

počet přijímaných žáků – 24. 

 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – denní studium, ukončeno 

závěrečnou zkouškou s výučním listem, počet přijímaných žáků – 24. 

 

53-41-H/01 Ošetřovatel/ka – denní studium, ukončeno závěrečnou zkouškou 

s výučním listem, počet přijímaných žáků – 12. 

 

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik – dálkové studium, ukončeno maturitní 

zkouškou, příprava žáků je organizována jako dvouleté dálkové studium pro absolventy 

tříletých učebních oborů, počet přijímaných žáků – 15. 

 

28-42-L/51 Chemik operátor – dálkové studium, ukončeno maturitní zkouškou, 

příprava žáků je organizována jako dvouleté dálkové studium pro absolventy tříletých 

učebních oborů, počet přijímaných žáků – 15.  

 

 

Písemné přihlášky do všech oborů se přijímají do 1. března 2021. Zároveň je nutné 

vyplnit i elektronickou přihlášku na webu školy – www.educhem.cz . 

 

 

 

Přijímací řízení se uskuteční 14. dubna 2021. 
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Kritéria přijetí k dennímu studiu ukončenému maturitní zkouškou 

 
Přijímací řízení se skládá z následujících částí: 

 

1. Školní příjímací zkouška distanční formou – online zkouška z českého jazyka a 

matematiky 

 Počítají se skutečně získané body 

 Matematika – 40 bodů 

 Český jazyk – 50 bodů 

 Nutno získat minimálně 45 bodů v součtu 

 

2. Prospěchový průměr z 2. pololetí 9. ročníku a z 1. pololetí 8. ročníku základní školy. 

 Počet bodů se stanoví dle následující tabulky: 

 

Průměr prospěchu Počet bodů Průměr prospěchu Počet bodů 

1 20 1,8 12 

1,1 19 1,9 11 

1,2 18 2,0 10 

1,3 17 2,1 9 

1,4 16 2,2 8 

1,5 15 2,3 7 

1,6 14 2,4 6 

1,7 13 2,5 5 

 

 

3. Účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách 

 Účast v okresním kole 2 body 

 Umístění do 3. místa v okresním kole 3 body 

 Účast v krajském kole 4 body 

 Umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů 

 

4. Účast ve sportovních soutěží a sportovní reprezentace 

 Možno získat maximálně 3 body 

 

 

K přijetí ke studiu je nutno získat minimálně 70 bodů celkem. 

 

Pokud počet uchazečů nepřesáhne počet přijímaných žáků, tak se školní přijímací 

zkouška nekoná. 

http://www.educhem.cz/
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Kritéria přijetí k dennímu studiu ukončenému závěrečnou zkouškou 

 

 
Přijímací řízení se skládá z následujících částí: 

 

 

1. Prospěchový průměr z 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy – 

je nutné, aby uchazeč na základní škole prospěl. 

 Počet bodů se stanoví dle následující tabulky: 

 

Průměr prospěchu Počet bodů Průměr prospěchu Počet bodů 

1 22 2,1 11 

1,1 21 2,2 10 

1,2 20 2,3 9 

1,3 19 2,4 8 

1,4 18 2,5 7 

1,5 17 2,6 6 

1,6 16 2,7 5 

1,7 15 2,8 4 

1,8 14 2,9 3 

1,9 13 3,0 2 

2,0 12 3,1 1 

 

 

2. Účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách 

 Účast v okresním kole 2 body 

 Umístění do 3. místa v okresním kole 3 body 

 Účast v krajském kole 4 body 

 Umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů 

 

3. Účast ve sportovních soutěží a sportovní reprezentace 

 Možno získat maximálně 3 body 

 

 

Uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů a budou přijati dle pořadí. 
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Kritéria přijetí k dálkovému studiu 

 
 

 
Základním kritériem pro přijetí ke studiu je úspěšné vykonání školní online přijímací zkoušky 

z českého jazyka (50 bodů) a z matematiky (40 bodů). Výsledky zkoušek budou obodovány 

podle následující tabulky. Minimální počet k přijetí je 15 bodů v součtu obou zkoušek. 

 

 

 
K přijetí je dále nutné odevzdat:  

 

1. úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s 

originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je 

úředně ověřovat. 

2.  Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v 

daném oboru. 

 

Základní podmínky přijímání uchazečů: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v 

příbuzném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem.  

 

 

 

 

V Meziboří, dne 18. ledna 2021 

 

 

 

Mgr. Helena Kripnerová, v.r. 

ředitelka školy 
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