
 
 

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky  

Přijímací řízení na Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, pro školní rok 2022 – 

2023, se bude konat podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška. Přípravu zadání testů této jednotné zkoušky, 

jejich zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. 

První řádný termín přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 12. 4. 2022. 

Druhý řádný termín přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 13. 4. 2022. 

První a druhý náhradní termín je stanoven na 10. a 11. 5. 2022.  Tento náhradní termín je určen 

pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce v řádném 

termínu a svoji neúčast řádně omluvil řediteli školy do 3 dnů po termínu stanoveném pro řádný 

termín přijímací zkoušky. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 

Do oboru 18-20-M/01 Informační technologie bude přijato 30 uchazečů. 

Do oboru 34-42-M/01 Obalová technika bude přijato 16 uchazečů. 

Do oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik nebude pro malý zájem přijat žádný uchazeč.  

Kritéria přijímacího řízení 

Pro 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 stanovuje ředitel školy 

následující kritéria: 

Do přijímacího řízení se uchazeči započítají body získané za jednotnou přijímací zkoušku 

z matematiky (dále jen MAT), za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (dále jen 

ČJL), za prospěch v 2. pololetí 8. a 1. pololetí devátého ročníku základní školy nebo v odpovídajících 

ročnících víceletých gymnázií a za účast v okresních a vyšších kolech olympiád nebo odpovídajících 

soutěžích. 

1) Test jednotné přijímací zkoušky z MAT trvá 70 minut a lze z něj získat max. 50 bodů.  

2) Test jednotné přijímací zkoušky z ČJL trvá 60 minut a lze za něj získat max. 50 bodů.  

Do přijímacího řízení se bude započítávat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu 

příslušného testu. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze 

používat gumovací pera či fixky, nesmí propíjet, nesmí psát slabě), u matematiky navíc obyčejná 

tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat encyklopedie, Pravidla českého pravopisu, 

Slovník spisovné češtiny kalkulačku či Matematicko-fyzikální a chemické tabulky. 

Uchazeči s PUP mohou navíc využívat kompenzační pomůcky uvedené v doporučení školského 

poradenského zařízení. Použitím kompenzačních pomůcek nesmí uchazeči se speciálními 

vzdělávacími potřebami vzniknout neoprávněná výhoda při konání přijímací zkoušky; mezi 

kompenzační pomůcky nepatří opět encyklopedie, Matematicko-fyzikální a chemické tabulky, 

kalkulačka, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny. 

3) Aritmetický průměr ze všech povinných předmětů z 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je do přijímacího řízení započítán podle následující 

tabulky: 



 

průměr známek: 1,00 – 1,50 1,51-1,75 1,76-2,00 2,01-2,25 2,26-2,50 2,51 a více 

počet bodů: 25 bodů 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů 

 

4) Za každou doloženou účast na okresním nebo vyšším kole olympiády nebo odpovídající soutěže 

z některého z vyučovacích předmětů obdrží uchazeč 2 body. Maximálně možný počet takto získaných 

bodů do přijímacího řízení je 10. 

Ředitel školy nevyhlašuje jinou školní přijímací zkoušku. 

Ředitel školy stanovil hranici úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout 

jako nezbytné podmínky pro přijetí. Minimální počet bodů získaných z testu jednotné přijímací 

zkoušky z MAT je 5 bodů a z ČJL 10 bodů z ČJL. 

Pokud tedy uchazeč nedosáhne alespoň 5 bodů z MAT a alespoň 10 bodů z ČJL, nesplní kritéria 

přijímacího řízení a nebude přijat. 

Maximální možný počet bodů, které lze v přijímacím řízení získat je 160 bodů (50 b. za test z MAT, 

50 b. za test z ČJL, 25 b. za 2. pol. 8. třídy, 25 b. za 1. pol. 9. třídy a 10 b. za účasti v okresních nebo 

vyšších kolech olympiád a soutěží).  

Ředitel školy po získání výsledků testů z ČJL a MAT od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

vytvoří sestupné pořadí uchazečů podle počtu bodů získaných v přijímacím řízení a přijme 

odpovídající počet uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů tak, jak je uvedenou v odstavci 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud dojde ke shodě v počtu dosažených bodů mezi 

posledním přijatým a prvním nepřijatým uchazečem, případně mezi větším počtem uchazečů na 

hranici stanovené pro přijetí, bude přijat ten uchazeč, resp. uchazeči do příslušného počtu, kteří 

dosáhli nižšího aritmetického průměru z povinných předmětů z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 

odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Uchazečům budou stanovena identifikační čísla, pod kterými budou 28. 4. 2022 v odpoledních 

hodinách uveřejněny výsledky přijímací zkoušky na stránkách školy www.odbornaskola.cz a na 

elektronické nástěnce ve vestibulu školy. Informaci o přijetí nebo nepřijetí uchazeče podá škola po 

zveřejnění výsledků a po nahlášení kódu uchazeče také na telefonním čísle 411 152 000. 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče zašle ředitel školy na adresu zákonného zástupce 

uchazeče/uchazečky. Úložní doba dopisu je 7 dní včetně víkendu. 

Zápisový lístek 

Podle § 60g odst. 6 školského zákona je třeba, aby uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat se ve střední 

škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí, tj. do 12. 5. 2022. 

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.  

Zdroje informací 

Bližší informace o jednotné přijímací zkoušce, cvičné testy apod. jsou na 
https://prijimacky.cermat.cz/  
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani  
https://procvicprijimacky.cermat.cz/ 
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

http://www.odbornaskola.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://procvicprijimacky.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

