
Kritéria přijímací řízení pro I. kolo na SPŠ Kutná Hora pro školní rok 
2023/2024 

 
Organizační informace 

Žák 9. třídy ZŠ obdrží na své základní škole dvě přihlášky na střední školu. Ty může podat na 
dvě různé střední školy, nebo na dva různé obory jedné školy.  
Uchazeči, kteří nepřicházejí ze základní školy, si mohou vyzvednout přihlášku v sekretariátu školy 
nebo ji stáhnout z našich webových stránek, viz odkaz níže. 
Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2022. Místem 
odevzdání je hlavní budova školy na adrese Masarykova 197, 284 01 Kutná Hora. Přihlášky lze 
odevzdat v listinné podobě osobně na výše uvedené adrese, a to v sekretariátu nebo poštou. 
Přihláška musí být řádně vyplněna, a to včetně potvrzení od lékaře. 
 
Zájemcům o studium na naší škole nabízíme přípravné on-line kurzy z českého jazyka a 
matematiky. Kurzy budou probíhat v období března až dubna 2023.  
 
Uchazeči, kteří budou přijati, se budou moci přihlásit do srovnávacích kurzů pro první ročníky, 
které proběhnou v měsíci červnu 2023, kurzy zahrnují český jazyk a matematiku. 

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 
Řádné termíny: 

1. řádný termín 
Uchazeči, kteří uvedli naši školu do přihlášky na prvním místě, vykonají na naší škole 
„Jednotnou přijímací zkoušku“ v termínu 13. 4. 2023. 
 
2. řádný termín 
Uchazeči, kteří uvedli naši školu do přihlášky na druhém místě, mohou vykonat na naší škole 
„Jednotnou přijímací zkoušku“ v termínu 14. 4. 2023. 
 
Uchazeči se do celkového hodnocení Jednotné přijímací zkoušky započítává lepší výsledek 
z obou termínů Jednotné přijímací zkoušky. Centrum (Cermat) zpřístupní hodnocení 
uchazeče 28. 4. 2023. 
 

Náhradní termíny: 
1. náhradní termín: 10. 5. 2023 
2. náhradní termín: 11. 5. 2023 
 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 
Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod 
kódovými čísly na www.voskh.cz a písemně na nástěnce ve škole dne 2. 5. 2022 od 14:00. 
 
Dne 3. 5. 2023 v době od 8.30 do 15.30 hod. bude v kanceláři školy po předložení průkazu 
totožnosti vydáváno rozhodnutí o přijetí, případně nepřijetí žáka. Nevyzvednutá rozhodnutí o 
nepřijetí budou následující den odeslána poštou na doručenku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecná ustanovení  

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou 353/2016 
Sb. přijímá naše škola pro školní rok 2023/2024 uchazeče do těchto oborů vzdělávání: 

 

Obor 
Počet 

přijímaných 
Míst na odvolání Lékařský posudek 

Elektrotechnika 

26-41-M/01 
120 6 ano 

Informační technologie 

18-20-M/01 

30 

(+301) 
2 ano 

 

 
Kritéria přijímacího řízení 

 
Kritérium č. 1 – Hodnocení výsledků Jednotné přijímací zkoušky 

 
Uchazeč vykoná jednotný (státní) písemný test z matematiky a z českého jazyka. Za každý test 
může získat maximálně 50 bodů. Celkový maximální zisk v součtu za oba testy, a tedy za 
toto kritérium je 100 bodů. 
Více informaci k Jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT a CERMAT. 

 
Kritérium č. 2 – Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání 

 
Hodnocení v profilových předmětech: matematika, fyzika, český jazyk a angličtina.  

 

 Hodnocený předmět 

Známka výborný 7 bodů 

Známka chvalitebný 5 bodů 

Známka dobrý 3 body 

Známka dostatečný 0 

Známka nedostatečný 0 

 
Celkem tedy maximálně 56 bodů: z 2. pololetí 8. třídy 28 bodů, z 1. pololetí 9. třídy také 28 
bodů. 

  
Kritérium č. 3 – Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče 

 
 Účast na olympiádách a soutěžích 
- 2 body za 1. – 3. místo v okresním kole olympiády z některého z předmětů: matematika, 

fyzika, český jazyk, anglický jazyk, 
- 3 body za účast v krajském kole olympiády z některého z předmětů: matematika, fyzika, 

český jazyk, anglický jazyk, 
- 5 bodů za účast v republikovém kole olympiády z některého z předmětů: matematika, 

fyzika, český jazyk, anglický jazyk. 
V kritériu číslo 3 je maximální možný bodový zisk 10 bodů. K bodům získaným nad tuto 
hranici se nepřihlíží. 
 
 
 
 
 

 

 
1 Škola může navýšit kapacitu přijímaných uchazečů o 30 míst. Navýšení bude záviset na materiálně provozních 

podmínkách školy. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Určení výsledků přijímacího řízení  
 

Celkový bodový zisk uchazeče je určen jako součet bodů získaných v uvedených 
kritériích.  
Výsledková listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči řazenými sestupně podle 
celkového bodového zisku.  
Minimální počet bodů, který je třeba získat pro přijetí ke studiu, je 50 z celkového počtu 
bodů, zároveň musí uchazeč mít minimálně 15 bodů z Jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky. 

 

Kritéria pro rovnost bodů  
Při rovnosti bodů bude rozhodovat lepší výsledek průměru všech známek na vysvědčení 
z 2. pololetí 8. ročníku. 

 

Kritérium Maximální počet bodů Váha kritéria 

kritérium č. 1 100 60 % 

kritérium č. 2 56 34 % 

kritérium č. 3 10 6 % 

Celkem 166 100 % 

 

Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-29772/2022-1 – opatření v oblasti školství v 
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se 
při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 
2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. 
 

(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo 
konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace v ukrajinském jazyce. 
 

 
(3) Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 

zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. 
 

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka je ke stažení na webových 
stránkách školy. 

 
 

Potvrzení přijetí a odevzdání zápisového lístku 

Uchazeč, který do 10 pracovních dní po oznámení rozhodnutí o přijetí nepotvrdí svůj úmysl 
vzdělávat se v naší škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, se vzdává práva být přijat 
za žáka a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč (viz § 60g výše uvedeného zákona). 

 
 

Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e odstavce 
3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V rámci 
odvolacího řízení budou využita i ta místa, jejichž obsazení nebude potvrzeno odevzdáním 
zápisového lístku. 

 
 
 



Ostatní 

Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím 
řízení podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Potvrzení z pedagogicko-
psychologické poradny musí být přiloženo k přihlášce ke studiu! 
 
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého 
jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, bude postupovat v souladu s §14 
vyhlášky 353/2016. 

  
 

 V Kutné Hoře dne 31. 1. 2023 
     

Ing. Josef Treml 
ředitel školy 
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