
  
 

 

Číslo jednací: 045/2023  

  

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024                 – 

maturitní obory 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v 

rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku 

maturitních oborů vzdělání (41-41-M/01 Agropodnikání a 16-01-M/01 Ekologie a životní 

prostředí) pro školní rok 2023/2024 v denní formě studia:  

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle  

a) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z 

matematiky a českého jazyka a literatury). 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)                                              max. 50 bodů  

Hodnocení testu z matematiky (M)                                                                         max. 50 bodů 

 

b) průměrného prospěchu v 1.  a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný  

prospěch je ohodnocen v rozsahu:    

1,00 – 1,20  40 b.  

1,21 – 1,40  35 b.   

1,41 – 1,60  30 b.   

1,61 – 1,80  25 b.   

1,81 – 2,00  20 b.   

2,01 – 2,20  15 b.   

2,21 – 2,80   10 b.   max. 40 bodů  

   

c) dalších kritérií:  

1. za 1. až 3. místo v okresním kole chemické, biologické nebo ekologické  

 olympiády     3 body  

2. za 1. až 3. místo v krajském kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády   

                    6 bodů  

3. za účast v krajském kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády   

3 body  

4. za účast v celostátním kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády   

 9 bodů   

5. za 1. až 3. místo v celostátním kole chemické, biologické nebo ekologické 

olympiády                                                                                                26 bodů  

Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Účast a umístění je nutno doložit potvrzením 

základní školy nebo kopií diplomu.         



                                                          

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení, průměrného 

prospěchu a dalších kritérií..  

Nejvyšší dosažitelné hodnocení v případě konání přijímacích zkoušek je   166 bodů.    

Podmínkou přijetí je   

1. aby v součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka získal 

minimálně 25 bodů ze 100 možných u přijímacích zkoušek, pokud se budou konat.  

2. zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.  

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude 

maximálně 60 uchazečů u oboru Agropodnikání a 30 uchazečů oboru Ekologie a životní 

prostředí s nejvyšším počtem bodů.  

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů za průměrný 

prospěch uvedený v bodě b)  

 

 

Chrudim 9. 1. 2023                        

 

           Ing. Stanislav Valášek 

                   ředitel školy 


