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Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů byla 

stanovena ředitelkou školy následující kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. 

 

Obory vzdělání:   

53-44-N/1. Diplomovaný zubní technik - denní forma vzdělávání 

 

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 proběhne v září 2021. Podle § 94 odst. 2 

školského zákona se ve druhém kole přijímacího řízení pro výše uvedené obory vzdělání přijímací 

zkouška nekoná. 

 

 

Kritéria pro přijetí:  

Prospěch podle vysvědčení ze střední školy (1. pololetí předposledního ročníku SŠ a 1. pololetí 

posledního ročníku SŠ). 

 

Počet bodů maximum minimum 

Průměr hodnocení 1. pololetí předposledního ročníku SŠ* 

(body za průměr jsou stanoveny v níže uvedené tabulce) 

10 bodů 0 bodů 

Průměr hodnocení 1. pololetí posledního ročníku SŠ* 

(body za průměr jsou stanoveny v níže uvedené tabulce) 

10 bodů 0 bodů 

Celkem                     20 bodů 0 bodů 

* do průměru hodnocení se nezapočítává hodnocení z chování a hodnocení z nepovinných předmětů 

 

Body za průměr hodnocení ze střední školy se přidělují takto: 

 prospěch počet bodů  prospěch počet bodů 

1,00-1,09 10,00-9,55 2,10-2,19 4,50-4,05 

1,10-1,19 9,50-9,05 2,20-2,29 4,00-3,55 

1,20-1,29 9,00-8,55 2,30-2,39 3,50-3,05 

1,30-1,39 8,50-8,05 2,40-2,49 3,00-2,55 

1,40-1,49 8,00-7,55 2,50-2,59 2,50-2,05 

1,50-1,59 7,50-7,05 2,60-2,69 2,00-1,55 

1,60-1,69 7,00-6,55 2,70-2,79 1,50-1,05 

1,70-1,79 6,50-6,05 2,80-2,89 1,00-0,55 

1,80-1,89 6,00-5,55 2,90-2,99 0,50-0,05 

1,90-1,99 5,50-5,05 3,00< 0,00 

2,00-2,09 5,00-4,55   

Příklad: průměr 1,01 = 9,95 bodů, průměr 1,02 = 9,90 bodů 

 

 

 

 

 

 

 



Při bodové shodě rozhoduje výsledek v tomto pořadí:  

1. průměr hodnocení za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (bez hodnocení chování a nepovinných 

předmětů), 

 

 

Podle § 94 odst. 6 školského zákona pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik 

lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 

 

Dnem doručení přihlášky bude zahájeno správní řízení na žádost, dále bude ředitelka školy postupovat 

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

V Ostravě dne 24. 8. 2021   

 

 RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 

 ředitelka školy 

 


