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Kritéria přijímacího řízení 2023 pro maturitní obory 
(informační technologie, digitální telekomunikační technika, mechanik elektronik) 

 

Přijímací řízení je upraveno §§ 20, 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 353/2016 Sb. o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

Termín podání přihlášky na střední školu je do 1. 3. 2023.  

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou určeny na 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023. 

 

1) V přijímacím řízení se hodnotí výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (62,5%) 

a studijní výsledky ze základní školy (37,5%). Jednotná přijímací zkouška je povinná. 

2) Z jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat maximálně 100 bodů. 

3) Za studijní výsledky ze základní školy může uchazeč získat maximálně 60 bodů. 

Hodnotí se průměrný prospěch v prvním pololetí devátého ročníku základní školy nebo odpovídajícím 

ročníku víceletého gymnázia podle následující tabulky: 

 

průměr ZŠ body 

1,00 – 1,20 60 

1,21 – 1,40 54 

1,41 – 1,60 48 

1,61 – 1,80 42 

1,81 – 2,00 36 

2,01 – 2,20 30 

2,21 – 2,40 24 

2,41 – 2,60 18 

2,61 – 2,80 12 

2,81 – 3,00 6 

více než 3,00 0 

Za každou sníženou známku z chování v 8. a 9. ročníku ZŠ se odečítá 10 bodů. 

Za každou známku 4 nebo 5 z hlavních předmětů (matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk) 

v 8. a 9. ročníku ZŠ se odečítá 10 bodů. 

4) Body podle odstavců 2) a 3) se sečtou a sestaví se z nich pořadí úspěšnosti.   

Celkově může uchazeč získat 160 bodů. V případě rovnosti bodů má přednost uchazeč s lepším výsledkem 

z jednotné přijímací zkoušky. 

5) Předpokládané počty přijatých uchazečů:  

45 žáků na obor 18-20-M/01 informační technologie 

20 žáků na obor 26-45-M/01 telekomunikace, ŠVP digitální telekomunikační technika 

30 žáků na obor 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik, ŠVP mechanik elektronik 

6) V případném dalším kole přijímacího řízení platí stejná kritéria jako v prvním kole. Pokud uchazeč 

o maturitní obory ve druhém kole neabsolvoval v roce 2023 jednotnou přijímací zkoušku, je povinen 

vykonat školní přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. 

7) V oborech mechanik elektronik a digitální telekomunikační technika je nutnou podmínkou lékařské 

potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru. 

8) Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina. Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve 

středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 se 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 ověří rozhovorem. Cizinec, na nějž se opatření Lex Ukrajina 

vztahuje (rozumí se zde cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona 

o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 

Ruské federace), má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce. 

 
V Táboře dne 16. 1. 2023      Ing. Petr Draxler, ředitel školy 


