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 Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
pro školní rok 2023/2024 

 
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, zastoupené svou ředitelkou zhodnotí 
uchazeče v přijímacím řízení podle: 
 

1. znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčeních z předchozího   vzdělávání, 
2. známky z chování v I. pololetí posledního ročníku vzdělávání. 

 
Předpokladem přijetí uchazeče je: 
 

 řádně vyplněná přihláška doručená škole nejpozději do 1. března 2023, 
 je-li uchazeči přiznáno podpůrné opatření: 

a) uvede do přihlášky stupeň podpůrného opatření 
b) přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (vydané pedagogicko-
psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem), 

 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání /potvrzení 
lékařem na přihlášce/.  
 

O přijetí na střední školu může požádat pouze žák, který splnil povinnou školní docházku nebo 
úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. 
 
Celkové pořadí uchazečů se stanoví dle součtu bodů za jednotlivá kritéria č. 1 a 2 přijímacího 
řízení. Maximální možný počet dosažených bodů je 120. 
 
V případě rovnosti bodů bude přednostně přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem 
posledního ročníku vzdělávání. Při matematických operacích se dodržují matematická pravidla pro 
zaokrouhlování na 2 desetinná místa. 

 
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 
pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.  
                                                                
U uchazečů, kteří se prokáží statutem dočasné ochrany nebo vízem strpění, v souvislosti s válkou 
na Ukrajině, ověří škola znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání rozhovorem. Pokud chybí dokumenty, které slouží pro vyhodnocení přijímacích kritérií 
(vysvědčení z předchozího vzdělávání, splnění povinné školní docházky), lze je nahradit čestným 
prohlášením.  Podmínka doložení zdravotní způsobilosti platí.  
 
Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: 
Na informační tabuli v 1. patře hlavní budovy a na webových stránkách školy.              
     
Ve Cvrčovicích dne 30. ledna 2023                                              RNDr. Milada Kussak Höklová 

                                                                                                          ředitelka OU Cvrčovice  
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Přijímací řízení 2023/24 – bodové hodnocení 
 
1. a) Studijní průměr v I. pololetí posledního ročníku vzdělávání 
 

1,00 – 1,20 55 bodů 2,51 – 2,70 25 bodů 

1,21 – 1,50 50 bodů 2,71 -  3,00 20 bodů 

1,51 -  1,70 45 bodů 3,01 -  3,20 15 bodů 

1,71 – 2,00 40 bodů 3,21 -  3,50 10 bodů 

2,01 -  2,20 35 bodů 3,51 – 3,70 5 bodů 

2.21 -  2,50 30 bodů 3,71 – 4,00 0 bodů 

 
   b) Studijní průměr ve II. pololetí  předposledního ročníku vzdělávání 

 
1,00 – 1,20 55 bodů 2,51 – 2,70 25 bodů 

1,21 – 1,50 50 bodů 2,71 -  3,00 20 bodů 

1,51 -  1,70 45 bodů 3,01 -  3,20 15 bodů 

1,71 – 2,00 40 bodů 3,21 -  3,50 10 bodů 

2,01 -  2,20 35 bodů 3,51 – 3,70 5 bodů 

2.21 -  2,50 30 bodů 3,71 – 4,00 0 bodů 

                           
 
 

2. Známka z chování v I. pololetí posledního ročníku vzdělávání: 
 

 známka 1 -    10 bodů 
 známka 2 -      2 body 
 známka 3 -      0 bodů 

 
  

                                                                                                    
Celkem maximální počet dosažených bodů                                                     120  bodů                                                  

 
 
 
 
 
Ve Cvrčovicích dne 30. ledna 2023 

                                                               RNDr. Milada Kussak Höklová 
                                                                                                         ředitelka OU Cvrčovice  


