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KRITÉRIA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
pro 1. kolo přijímacího řízení 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) 

 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  30  

 



 

 

KRITÉRIA 1. KOLA 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 se skládá z jednotné přijímací zkoušky, průměrů známek 

vybraných vysvědčení II. stupně ZŠ a hodnocení uchazečského portfolia. Do průměrného prospěchu ze základní školy 

se započítávají výsledky 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Maximální možný počet bodů je 160. Jednotlivé 

části přijímací zkoušky budou hodnoceny následovně: 

 

A. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA         max. 100 bodů 
 

 z jednotného testu z českého jazyka      max. 50 bodů 

 z jednotného testu z matematiky      max. 50 bodů 
 

B. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY       max. 40 bodů 
 

 průměr 1,0         40 bodů 

 průměr 2,5         0 bodů 

 bodové hodnoty jsou přepočteny pro každý konkrétní  

průměr a zaokrouhleny vždy na celý bod 
 

C. UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO1          max. 20 bodů 
 

 uchazeč odevzdá osobní portfolio, které bude obsahovat: 

o ručně psaný motivační dopis      max. 5 bodů 

o doporučující dopisy, potvrzení      max. 5 bodů 

o diplomy ze soutěží, olympiád apod.     max. 5 bodů 

o příklady vlastní tvorby       max. 5 bodů 
 

Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo 

obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí 

dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana 

Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení 

je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání skrze poštovní služby je 6. dubna 

2023 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě), osobně lze portfolio odevzdat nejpozději v den konání přijímací 

zkoušky (tedy 13. nebo 14. dubna 2023).  

 Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.  

Pořadí účastníků je stanoveno součtem bodů z jednotlivých částí přijímacího řízení. 

V případě shodného počtu bodů se rozhoduje o pořadí uchazečů následujícím postupem: 

1. Průměr známek z předmětů český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a cizí jazyk za 1. pol. 9. ročníku. 

2. Počet bodů za uchazečské portfolio. 

3. Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. 

Minimální hranice úspěšnosti: Přijímací řízení úspěšně absolvují ti uchazeči, kteří v součtu všech částí přijímacího 

řízení dosáhli alespoň 40 bodů. Uchazeč, jehož výsledek je nižší než 40 bodů, neuspěl a nemůže být ke studiu přijat. 

  

                                                           
1 Bližší informace naleznete v samostatném dokumentu na webu školy v sekci Přijímací řízení – Uchazečské portfolio. 

https://www.ssjb.cz/index.php#kontakty


 

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE, 

KTEŘÍ ZÍSKALI PŘEDCHOZÍ VZDĚLÁNÍ MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí a na něž se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., 

nekonají na žádost jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury. Ostatní části přijímacího řízení se na ně 

vztahují v plné výši, včetně jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 

 Znalost českého jazyka je základním předpokladem pro studium na střední škole, proto budou základní 

dovednosti porozumění a komunikace v českém jazyce ověřeny pohovorem, na nějž bude uchazeč pozván. Pohovor 

bude veden komisionálním způsobem za přítomnosti 2 pedagogických pracovníků školy a bude z něj vyhotoven zápis. 

Termín pohovoru obdrží uchazeč spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám. 

Uchazeč dokládá k přihlášce ke střednímu vzdělávání vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky. 

Ve výjimečných případech týkajících se válečných uprchlíků je možné tyto doklady nahradit částečně, nebo úplně 

čestným prohlášením dle § 5 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., v případě, že těmito dokumenty uchazeč nedisponuje. 

Ředitel školy bude při hodnocení osob, jimž se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, postupovat 

dle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání vytvoří pořadí 

uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu 

z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči jsou následně zařazeni do výsledného pořadí všech 

uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. 

 

STRUČNÝ PŘEHLED ČÁSTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

A. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 z jednotného testu z matematiky 
 

B. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH Z PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 2. pololetí předposledního a 1. (popřípadě 2.) pololetí posledního ročníku základní školy 

 škola vytvoří převodník klasifikace na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 
 

C. UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO 

 viz předchozí strana 


