
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023 - KRITÉRIA PRO 1. KOLO 

 
 

A) DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

AA) MATURITNÍ OBORY 

Uchazeči o vzdělávání (dále jen uchazeči), kteří se hlásí na čtyřletý studijní obor, budou přijati 

ke vzdělávání po absolvování Jednotné přijímací zkoušky. O konečném pořadí bude 

rozhodnuto dle následujících kritérií: 

 

K1: Výsledky jednotné přijímací zkoušky se podílejí na celkovém výsledku uchazeče souhrnnou 

„vahou“ ve výši 60 % - viz tabulka: 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 
„VÁHA“ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 20 % 40 % 

TECHNICKÉ LYCEUM 40 % 20 % 

MECHANIZACE A SLUŽBY 30 % 30 % 

 

K2: Studijní výsledky za 1. pololetí závěrečného ročníku základní školy, ze kterého se uchazeč 

hlásí, mají „váhu“ ve výši 40 %. Jedná se o průměrný prospěch ze všech povinných a povinně 

volitelných předmětů, přepočítaný na bodové hodnocení. 

K3: Je-li uchazeč hodnocen v 1. pololetí závěrečného ročníku v některém z předmětů stupněm 

„nedostatečný“, bude jeho celkové bodové hodnocení sníženo o 100 bodů za každou 

„nedostatečnou“. 

K4: Pokud je uchazeč žákem 8. (7.) ročníku základní školy, sníží se hodnota jeho bodového 

hodnoceni dle kritéria K2 o 50 % (75 %). 

 



 

K5: Pokud je uchazečovo chování v pololetí závěrečného ročníku nebo v pololetí předposledního 

ročníku hodnoceno stupněm „uspokojivé“, bude z celkového bodového hodnocení odečteno  

10 bodů za každé případné období, v případě hodnocení „neuspokojivé“ bude odečteno  

20 bodů za každý případ. 

K6: V případě rovnosti celkového počtu dosažených bodů je určujícím kritériem pro pořadí celkový 

průměrný prospěch uchazeče v 1. pololetí předposledního ročníku. 

K7: V případě rovnosti průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí předposledního ročníku je 

určujícím kritériem pro pořadí průměrný prospěch uchazeče z vybraných předmětů Český jazyk, 

Anglický jazyk, Matematika a Fyzika v 1. pololetí závěrečného ročníku. 

K8: Minimální celkový počet bodů, potřebný pro přijetí ke studiu (vzdělávání), je stanoven  

na 350 bodů (z celkového maximálního možného počtu 1000 bodů = 600 b za JPZ + 400 b  

za prospěch). 

****************************************************************************************************************** 

 

AB) TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

 Žáci, kteří se ucházejí o vzdělávání v tříletém učebním oboru (dále jen uchazeči), budou přijati 

ke vzdělávání bez absolvování přijímací zkoušky. O konečném přijetí bude rozhodnuto 

dle následujících kritérií: 

 

K1: Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí závěrečného ročníku ze všech povinných a povinně 

volitelných předmětů, vyjádřený s přesností na dvě desetinná místa, přepočítaný na bodové 

hodnocení. 

K2: Pokud je uchazeč hodnocen v 1.pololetí závěrečného ročníku z některého předmětu stupněm 

„nedostatečný“, snižuje se hodnota jeho bodového hodnocení dle K1 o 20 bodů. 

K3: Pokud je uchazeč žákem 9. ročníku základní školy, zvýší se jeho bodové hodnocení dle K1  

o 100 bodů, pokud je žákem 8. ročníku, bude jeho dosažené bodové hodnocení podle 

K1 zvýšeno o 50 bodů. 

K4: Pokud je uchazečovo chování v 1.  pololetí závěrečného ročníku nebo v pololetí předposledního 

ročníku hodnoceno stupněm „uspokojivé“, bude z celkového bodového hodnocení odečteno  

10 bodů za každé případné období, v případě hodnocení „neuspokojivé“ bude odečteno  

20 bodů za každé případné období. 

K5: V případě rovnosti celkového počtu dosažených bodů je určujícím kritériem pro pořadí celkový 

průměrný prospěch uchazeče v 1. pololetí předposledního ročníku. 

K6: V případě rovnosti průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí předposledního ročníku je 

určujícím kritériem pro pořadí průměrný prospěch uchazeče z vybraných předmětů Český jazyk, 

Anglický jazyk a Matematika v 1. pololetí závěrečného ročníku. 

K7: Minimální celkový počet bodů, potřebný pro přijetí ke studiu (vzdělávání), je stanoven  

na 300 bodů (z celkového maximálního možného počtu 500 bodů). 

 



 

 AC) NÁSTAVBOVÉ DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

K1: Kritériem pro přijetí je výsledek jednotné přijímací zkoušky (30 % MAT + 30 % ČJL) a průměrný 

prospěch ze skupiny vybraných předmětů – Český jazyk a literatura, Matematika a Anglický 

jazyk (40 %) – v prvním pololetí závěrečného ročníku.  

K2: Pokud je uchazeč hodnocen v prvním pololetí závěrečného ročníku z některého předmětu 

stupněm „nedostatečný“, snižuje se hodnota jeho bodového hodnocení dle K1 o 20 bodů. 

K3: Minimální celkový počet bodů, potřebný pro přijetí ke studiu (vzdělávání), je stanoven  

na 350 bodů (z celkového maximálního možného počtu 1000 bodů = 600 b za JPZ + 400 b  

za prospěch). 

K4: V případě shodného celkového výsledku u více uchazečů je určujícím kritériem průměr 

ze všech předmětů v 1. pololetí závěrečného ročníku.   

K5: V případě shodného průměru ze všech předmětů v 1. pololetí závěrečného ročníku je určujícím 

kritériem průměr z vybraných předmětů – Český jazyk a literatura, Matematika, Anglický jazyk  

a Odborný výcvik v 1. pololetí závěrečného ročníku.  

 

***************************************************************************************************************************** 

 

B) DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Uchazeč bude přijat na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky (50 % MAT + 50 % ČJL). 

V případě shodného výsledku více uchazečů je určujícím kritériem výsledek přijímací zkoušky 

z Českého jazyka a literatury.  

 

***************************************************************************************************************************** 

 

POZNÁMKY 

 

a) VÝPOČET BODŮ PŘIDĚLENÝCH ZA PROSPĚCH – viz AA), AB), AC) 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH PŘIDĚLENO BODŮ 

1,00 400 

1,01 399 

1,02 398 

1,03 397 

……. ……. 

Nárůst hodnoty průměrného prospěchu o setinu přináší pokles o jeden z přidělených bodů. 

 



 

b) Je-li uchazečem o přijetí žák, který ukončil povinnou školní docházku ve školním roce  

2020-2021, bude výpočet bodů za studijní výsledky proveden dle kritérií uvedeného školního 

roku – budou započítány studijní výsledky za 2. pololetí. 

 

c) Aktualizace uvedených kritérií je možná v zákonném termínu do 31.01.2023. 

 
 

Mladá Boleslav 2022-09-23 

 

 

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r. 

 

Čtvrtek 24.10.2019

 08:00 – 16:00 h 

 

Sobota 07.12.2019

 08:00 – 13:00 h 

 

Čtvrtek 13.02.2020

 09:00 – 17:00 h 

 

● každý termín přináší určitá specifika, 

zajímavosti  

● podrobnější program daného DOD  

je zveřejňován několik dní 

před termínem na www.odbskmb.cz 

http://www.odbskmb.cz/

