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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

TERMÍNY: 
Odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení do 1. 3. 2023. 
 
Přijímací řízení řádného denního studia maturitních oborů (včetně nástavbového studia): 

• Přijímací zkoušky – řádný termín: 13. 4. 2023 (pro uchazeče, kteří uvedli naši školu 
na přihlášce ke studiu na prvním místě) nebo 14. 4. 2023 (pro uchazeče, kteří uvedli 
naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě) 

• Přijímací zkoušky – náhradní termín: 10. 5. 2023, resp. 11. 5. 2023 
• Zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle rozhodnutí MŠMT: do 28. 4. 2023. 
• Rozhodnutí o přijetí bude vydáno podle rozhodnutí MŠMT: do 30. 4. 2023, resp. do 

3. 5. 2023 
 

OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH 

• Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – 1. ročník 

23-41-M/01 Počítačová grafika ve strojírenství 90 přijímaných 

• Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem – 1. ročník 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje ( 23-51-H/01  

Strojní mechanik) 36 přijímaných  

• Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – 1. ročník nástavbového studia 

23-43-L/51 Provozní technika 30 přijímaných 

KRITERIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ S JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU 
 

Stupeň střední vzdělání s maturitní zkouškou – 1. ročník 
 

23-41-M/01 Počítačová grafika ve strojírenství  
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje + 23-51-H/01 Strojní 
mechanik 
23-43-L/51 Provozní technika 

 
Přihlášení uchazeči absolvují Jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ).  Jedná se o test 
z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkoušky jsou z českého jazyka a literatury 
a z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, zkouška z matematiky 
trvá 70 minut. 
 
Po vyhodnocení kritérií přijímacího řízení s přihlédnutím k výsledkům JPZ budou uchazeči 
informování o přijetí či  nepřijetí po 28. 4. 2023. 
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Přepočet průměrného prospěchu ze ZŠ, resp. SŠ (u nástavbového studia) - maximum 60 
bodů): 
 

1,00 – 1,60 60 bodů 
1,61 – 2,00 50 bodů 
2,01 – 2,20 40 bodů 
2,21 – 2,30 30 bodů 
2,31 – 2,40 20 bodů 
2,41 – 2,50 10 bodů 
2,51 a více 6 bodů 

 
Rozsah testů (maximum 100 bodů): 
 

• ČJ – český jazyk: 60 minut čistého času. Maximální počet bodů - 50. 
• M – matematika: 70 minut čistého času. Maximální počet bodů - 50. 

 
CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČŮ: 
 

• Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání bude zohledněno průměrnou 

hodnotou prospěchu z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí 

závěrečného ročníku ZŠ, resp. SŠ, přepočteného s případným zaokrouhlením na 

celé body. Maximální počet bodů – 60 (viz tabulka výše). 

• Výsledky testů (JPZ) budou zohledněny maximální hodnotou dosažených bodů z 

obou částí. Maximální počet bodů je 100. Minimum pro přijetí je 25 bodů. Uchazeč, 

který získá méně než 25 bodů v součtu obou testů, nevykonal úspěšně přijímací 

zkoušku a nebude ke studiu přijat.  

• Maximální množství dosažených bodů ze všech částí = 160 bodů. 
• Při rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem lepší průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 

předposledního ročníku a 1. pololetí závěrečného ročníku ZŠ (resp. SŠ), případným 
dalším kritériem je poté lepší průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 
uvedených pololetích. 

• Do celkového počtu je 1 místo rezervováno pro odvolání. 

 
Uchazeč cizinec podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace: 
 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení dle Opatření obecné povahy 
MŠMT č. j.: MSMT-29772/2022-1, pokud k přihlášce doloží doklad o dočasné ochraně. 
 

• Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test 
jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 
ukrajinském jazyce. 

• Na základě tohoto opatření se na základě žádosti přiložené k přihlášce uchazeči 
promíjí písemný test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena 
rozhovorem před tříčlennou komisí. Pokud uchazeč v rozhovoru neprokáže 
dostatečnou úroveň českého jazyka, nevykonal úspěšně přijímací zkoušku a nebude 
ke studiu přijat. 
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• Do výsledkové listiny určující celkové pořadí přijatých uchazečů je uchazeč, kterému 
byl na základě tohoto opatření prominut test jednotné přijímací zkoušky z českého 
jazyka, zařazen na základě redukovaného pořadí (§ 20 odst. 4 školského zákona). 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

• Podmínky přijetí do 1. ročníku stanoví Zákon 561/2004 Sb. ze dne 21. 9. 2004, v 
aktuálním znění, následné vyhlášky MŠMT o organizaci přijímacího řízení a Kritéria 
hodnocení přijímacího řízení vydaná ředitelkou školy. 

• Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu, jsou povinni doložit škole splnění základní 
školní docházky, případně doklady o získání příslušného stupně středního vzdělání, 
a to nejpozději do 1. 9. 2023. 

• Současně jsou povinni potvrdit zájem o studium doručením zápisového lístku ve 
stanovené zákonné lhůtě. Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek 
nepředkládají. 

• Cizinci jsou povinni doručit škole doklad potvrzující oprávněnost pobytu na území 
ČR, a to nejpozději do 1. 9. 2023 (§ 20, odst. 30 školského zákona). 

 

Ing. Jitka Jiskrová, MBA; ředitelka školy 

Vysoké Mýto, dne 20. 1. 2023 


