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V souladu s vyhláškou 671/2004 Sb. vyhlašuji  

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

a stanovuji KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018. 

 
Ředitelka školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
a ustanovení § 2, 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,  
 

1. kolo přijímacího řízení 
 

ke vzdělávání do prvního ročníku Církevní ZŠ a SŠ Plzeň ve školním roce 2018/2019 pro obory 

vzdělávání: 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 
75-41-M/01 Sociální činnost 
 
Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test z 
matematiky a českého jazyka a literatury) v následujících termínech: 
1. termín         12. 4. 2018 
2. termín         16. 4. 2018 
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro každý maturitní obor vzdělávání je 30. 
Přijímáni budou pouze žáci, jejichž doložený prospěch na ZŠ neobsahuje nedostatečnou 
z žádného předmětu.  
 
Zájemci o studium budou v přijímacím řízení řazeny dle následujících kritérií: 

a) Podle výsledku přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných jednotných 
testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Podíl hodnocení obou jednotných 
testů na celkovém hodnocení uchazeče činí 60% (příloha č. I). Minimální hranice 
úspěšnosti není ředitelkou školy stanovena. 

b) Podle průměrného prospěchu z posledních tří klasifikačních období. Podíl 
průměrného prospěchu na celkovém hodnocení uchazeče činí 30% (příloha č. II). 
Průměr prospěchu uchazečů z víceletých gymnázií bude ohodnocen podle 
uzpůsobené bodové stupnice. 

c) S přihlédnutím na ostatní doložené skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče a mají přímou souvislost se studovaným oborem. Podíl 
hodnocení obou jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče činí 10% (příloha 
č. III). 
 

Na základě bodových zisků v jednotlivých kritériích a jejich přepočtu dle váhy jednotlivých 
kritérií bude stanoven výsledek přijímacího řízení a vytvořeno pořadí uchazečů. Při stejném 
bodovém ohodnocení rozhoduje o pořadí žáka průměr prospěchu (viz bod b).  

http://www.cisplzen.cz/


 
Den otevřených dveří se v letošním školním roce bude konat  2. 12. 2017 od 9.00 do 15.00 
hodin, den otevřených praxí bude 14. 11. 2017 od 9.00 do 13.30 hodin. Uchazeči o studium 
si mohou domluvit individuální schůzku s vedoucí oborů. 
 
Rodiče všech uchazečů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou povinni 
kontaktovat školu ohledně konzultace o možnostech a průběhu studia. Veškeré zprávy 
z pedagogicko-psychologické poradny musí být doloženy s přihláškou ke studiu. Pokud tak 
zákonní zástupci neučiní, nebude v průběhu studia přihlédnuto k individuálním potřebám 
uchazeče. 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. 
 
Možnost odvolání 
Po doručení  rozhodnutí  o  nepřijetí se může uchazeč proti tomuto odvolat ve lhůtě                          
3 pracovních dnů. V souladu se správním řádem podává uchazeč odvolání na MŠMT České 
republiky prostřednictvím ředitelky školy. Rozhodnutí o nepřijetí může být změněno v rámci 
autoremedury (podle § 87 správního řádu a podle § 183 odst. 3 školského zákona), nebo 
bude předán spis se stanoviskem školy a podklady o uskutečněném přijímacím řízení 
odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 31. 1. 2018                                                              ………………………………………………….                                       
                                                                                                           Mgr. Jana Černíková  
                                                                                                                ředitelka školy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Maximální možný počet bodů = 100 

 

I. Písemné přijímací zkoušky: 

Přepočet: celkové body získané v přijímacím řízení (ČJ, Mat) x 0,6  

                   max. 60 bodů 

 

II. Průměry 

 

 

 

III. Doložené skutečnosti 

 

 

 

 

 

 

Maximální možný počet bodů = 100 

průměr 9. tř. průměr kvarta body 

1,00 – 1,20 1,00 – 1,40 max. 30 

1,21 – 1,40 1,41 – 1,60 27 

1,41 – 1,60 1,61 – 1,80 24 

1,61 – 1,80 1,81 – 2,00 21 

1,81 – 2,00 2,01 – 2,20 18 

2,01 – 2,20 2,21 – 2,40 15 

2,21 – 2,40 2,41 – 2,60 12 

2,41 – 2,60 2,61 – 2,80 9 

2,61 – 2,80 2,81 – 3,00 6 

2,80 – 3,00 3,01 – 3,20 3 

aktivita body 

olympiáda, soutěže (umístění) 
dlouhodobé projekty související s oborem 

5 

olympiáda, soutěže (účast) 
zájmový kroužek 
 zájmová činnost 

2 

maximálně max. 10 


