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2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

- maturitní obor Sociální činnost 

- maturitní obor Masér sportovní a rekondiční 

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 – 2. kolo 

Sociální činnost  75-41-M/01 – 4 uchazeči, denní forma vzdělávání 

Masér sportovní a rekondiční  69-41-L/02 – 4 uchazeči, denní forma vzdělávání 

Podmínky přijímacího řízení:                                                                                                                                     

          

a)  Uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku do denní formy vzdělávání do sekretariátu SZŠ a VOŠ 

Cheb do 1. června 2018. V případě, že je přihláška zasílána poštou, musí být na obálce nejzazší 

datum poštovního razítka 1. června 2018. 

b) Součástí přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou  je přijímací zkouška. 

Uchazeči bude započítán výsledek Jednotné přijímací zkoušky z 1. kola, pokud předloží 

společně s přihláškou kopii Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. 

Výsledek je možné si vyzvednout ve škole, kde se uchazeč přijímacích zkoušek zúčastnil. Pokud 

uchazeč kopii Výpisu výsledků nepředloží, bude konat náhradní přijímací zkoušku. 

 c) Na každé přihlášce musí být lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče studovat 

zvolený obor. V případě sporné zdravotní způsobilosti může škola požádat o vyjádření ke 

zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor poskytovatele pracovnělékařských služeb školy, a 

to po podání přihlášky, ale před konáním přijímacího řízení. 

      d) Uchazeč je povinen při zahájení studia předložit potvrzení o stavu imunity proti virové 

hepatitidě B (buď očkovací průkaz s platným očkováním, nebo výsledek vyšetření hladiny 

protilátek proti HBsAg přesahující 10 IU/litr nebo potvrzení od lékaře, že uchazeč prodělal 

onemocnění virovou hepatitidou B).  

 Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro uchazeče do denní formy 

vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou. 

 a)  Přijímací zkoušku do 2. kola nebude konat  uchazeč, který předloží společně s přihláškou kopii 

Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Ve výsledném hodnocení 

2. kola přijímacího řízení bude započítán výsledek JPZ z 1. kola. 

b)   Přijímací zkoušku bude konat uchazeč, který nepředloží výsledky jednotné přijímací zkoušky 

z 1. kola. 
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Konání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka:  

            Řádný termín: 14. června 2018 
 

 c) Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů:  

            - podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

- podle výsledků přijímací zkoušky 

- podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

 d)  Za přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů. V každém  testu (M i ČJ) lze získat 50 

bodů, celkem 100 bodů. Za chybné odpovědi se body neodečítají. Uchazeč o vzdělání v oboru 

Sociální činnost a Masér sportovní a rekondiční, který dosáhl v testu z matematiky méně než 

8 bodú, nebo v testu z českého jazyka a literatury méně než 13 bodů, nevyhověl kritériím 

přijímacího řízení. Podíl jednotné přijímací zkoušky bude činit 60% celkového hodnocení. 

 e) Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměr průměrů ze základní školy - 2. 

pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání) bude 

zohledněno  36% (nejvyšší možný počet bodů je 60) a obodováno dle následující tabulky 

(výpočet podle lineární funkce).  

Průměr ZŠ Body Průměr ZŠ Body Průměr ZŠ Body 

1,00 – 1,20 60 1,81 – 1,90 36 2,51 – 2,60 13 

1,21 – 1,30 56 1,91 – 2,00 33 2,61 – 2,70 10 

1,31 – 1,40 52 2,01 – 2,10 30 2,71 – 2,80 7 

1,41 – 1,50 49 2,11 – 2,20 26 2,81 – 2,90 3 

1,51 – 1,60 46 2,21 – 2,30 23 2,91 – 5,00 0 

1,61 – 1,70 43 2,31 – 2,40 20   

1,71 – 1,80 39 2,41 – 2,50 16   

 

 f) Uchazeči, kteří nejsou v pololetí posledního ročníku na vysvědčení hodnoceni, se podrobí 

pohovoru s přijímací komisí. Na základě tohoto pohovoru může uchazeč získat nejvýše 60 

bodů. 

 g)  Uchazečům, kteří mají v hodnocení z předchozího vzdělávání známku nebo známky 

dostatečné, bude odečteno 15 bodů. Uchazečům, kteří mají v hodnocení z předchozího 

vzdělávání známku nebo známky nedostatečné, bude odečteno 40 bodů.  
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 h)  Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – umístění v 

krajských a vyšších kolech soutěží a olympiád nebo umístění v soutěži Znáš biologii ? budou 

zohledněny 4% z celkového počtu bodů.  Uchazeč k přihlášce přiloží nebo nejpozději v den 

konání přijímací zkoušky přinese výsledkovou listinu, nebo diplom (na později doložené 

doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel). Za 1. místo bude připsáno 5 bodů, za 2. místo 3 

body, za 3. místo 2 body. Při souběhu více soutěží bude připsáno maximálně 7 bodů.      

 i)  Algoritmus stanovení konečného pořadí úspěšných uchazečů: celkový počet bodů jednotlivého 

uchazeče se určí součtem bodů za jednotlivá kritéria, tedy bodové ohodnocení přijímací 

zkoušky (max. 100 bodů), body za hodnocení na vysvědčení (dle tabulky v bodě e), body za 

další skutečnosti (bod h), případně dle bodu g se body odečtou. Poté se stanoví pořadí 

uchazečů dle celkového počtu dosažených bodů v sestupném pořadí.  

 j) V případě stejného bodového zisku v celém hodnocení (přijímací zkouška, vysvědčení, soutěže) 

bude rozhodovat výsledek z přijímacích zkoušek. Pokud i v tomto případě bude dosaženo 

dvěma či více uchazeči stejného bodového zisku, bude rozhodovat hodnocení z předchozího 

vzdělávání: pro obor sociální činnost hodnocení z občanské nauky. V případě opětné shody 

rozhoduje hodnocení z českého, dále pak z cizího jazyka. Ve všech případech se jedná o známky 

z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání.  

 k) Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky, se promíjí na základě písemné 

žádosti přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude u těchto uchazečů 

ověřena rozhovorem, na jehož základě může uchazeč získat nejvýše 50 bodů. 

 l) Uchazeči, kteří plnili školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z druhého 

pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné 

školní docházky, a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a kteří předložili 

vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení 

vydávaných v ČR, se podrobí pohovoru, v němž budou ověřeny jejich znalosti. Na základě 

tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně 60 bodů. 

    m)   V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude přihlédnuto k doporučení 

školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce. 

            Průběh přijímacího řízení:  

Uchazečům budou přidělena registrační čísla, přijímací řízení tedy bude probíhat podle zákona o 

ochraně osobních dat pod čísly, nikoli pod jmény. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 

v seznamech podle oborů vzdělávání na www stránkách školy a na úřední desce ředitele školy 

nejpozději 15. června 2018. 

Třetí, eventuálně další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že počet přijatých žáků 
nedosáhne stanoveného záměru. 

 

V Chebu dne 21.5.2018 

            RNDr. Jana Kabelková, statutární 

zástupce školy 


