
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

MANAGEMENT A PRODUKCE 
- DENNÍ 

- DÁLKOVÉ 
 

Otevíráme 1 třídu – 30 žáků (denní). 

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků (dálkové). 

 

Zkoušky se v 1. kole konají dle termínů stanovených MŠMT, do přihlášky uchazeč uvádí jeden 

vybraný termín. 

Přihláška se podává do 1. 3. 2020. 

Ředitelka školy může vypsat další kola přijímací zkoušky. 

 

1. KOLO 

Přijímací zkouška se v prvním kole skládá z povinné jednotné zkoušky a z osobního 

motivačního pohovoru stanoveného školou 

- v 1. řádném termínu – duben 2020;  termín bude doplněn dle MŠMT  

- v 2. řádném – duben 2020; termín bude doplněn dle MŠMT  

- případně v náhradních termínech – květen 2020; termín bude doplněn MŠMT  

 

JEDNOTNÁ ZKOUŠKA (až 100 bodů) – probíhá ve škole 

- z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a  

- z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka se ověřuje v rámci pohovoru. 

 

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (až 60 bodů) – osobní motivační pohovor – probíhá ve škole 

po jednotných písemných testech 

- hodnotí se kreativita a zájem o zvolený obor. 

Na pohovor si uchazeči mohou připravit a přinést: 

1. Životopis  

2. Vlastní úvahu (písemně v rozsahu cca 1 strany) na jedno z uvedených témat: 

 Význam propagace českých výrobků. 

 Reklama, která mne zaujala. 

 

VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ (až 7 bodů) 

V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčeních za obě pololetí 8. třídy a za 

1. pololetí 9. třídy základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené 

kopie těchto vysvědčení. 

V případě studia v zahraniční škole je potřeba přiložit překlad vysvědčení za celou 8. třídu 

a 1. pololetí 9. třídy základní školy s převodem známek do škály hodnocení v ČR. 

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. 

 

 

 

 

 

 



 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

         redukované hodnocení (cizinci) 

jednotná zkouška  100 bodů       50 bodů  

- český jazyk a literatura  50 bodů    -- bodů 

- matematika   50 bodů    50 bodů 

školní přijímací zkouška   60 bodů      60 bodů 

- úvaha    20 bodů    20 bodů 

- pohovor   40 bodů    40 bodů 

vysvědčení ze ZŠ      7 bodů            7 bodů 

celkem    167 bodů (minimum 70 bodů)  117 bodů (minimum 50 bodů) 

  

 

2. KOLO a DALŠÍ KOLA přijímací zkoušky 

Ředitelka školy může vypsat další kola přijímací zkoušky.  

Přijímací zkouška se v druhém a dalších kolech skládá pouze z osobního motivačního 

pohovoru stanoveného školou. 

 

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (až 60 bodů) – osobní motivační pohovor – probíhá ve škole  

- hodnotí se kreativita a zájem o zvolený obor. 

Na pohovor si uchazeči mohou připravit a přinést: 

3. Životopis  

4. Vlastní úvahu (písemně v rozsahu cca 1 strany) na jedno z uvedených témat: 

 Význam propagace českých výrobků. 

 Reklama, která mne zaujala. 

 

VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ (až 7 bodů) 

V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 

9. třídy základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto 

vysvědčení. 

V případě studia v zahraniční škole je potřeba přiložit překlad vysvědčení za celou 8. třídu 

a 1. pololetí 9. třídy základní školy s převodem známek do škály hodnocení v ČR. 

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

školní přijímací zkouška 60 bodů      
- úvaha    20 bodů    
- pohovor    40 bodů  

vysvědčení ze ZŠ    7 bodů    
celkem    67 bodů (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč min. 30 bodů) 
  
 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených 

v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí 

průměr ze ZŠ. Přehled výsledků bude také vyvěšen na školních webových stránkách. 


