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Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 
 
Ředitel školy rozhodl podle § 60, odst. 3, písm. b) školského zákona a stanovil jednotná kritéria pro 
uchazeče a uchazečky o přijetí do 1. ročníků oborů vzdělání 39-41-L/01  Autotronik a 23-45-M/01 
Dopravní prostředky pro školní rok 2018/2019: 
 
Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný 
obor vzdělání. Potvrzení je součástí PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU ve střední škole. 
 
Uchazeči/uchazečky budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle 
 
a) Body z vyhodnocení přihlášky za poslední tři ukončená pololetí základní školy - „BODY“ 

Průměrný prospěch Body 

1,00 – 1,80 20 bodů 

1,81 – 2,00 16 bodů 

2,01 – 2,10 14 bodů 

2,11 – 2,20 11 bodů 

2,21 – 2,30 8 bodů 

2,31 – 2,40 5 bodů 

2,41 – 2,50 -10 bodů 

2,51 – -20 bodů 

Maximální počet: 60 bodů „BODY“ 
 

Poznámka: V případě staršího uchazeče se posuzuje taktéž hodnocení za dvě pololetí VIII. 
ročníku a I. pololetí IX. ročníku. 
 
b) Body získané za hodnocení centrálně zadávaných jednotné přijímací zkoušky z matematiky a 

českého jazyka a literatury - („TEST“) 
 
Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělávání je zisk minimálně 1 bodu ze zkoušky z Matematiky 
a 1 bodu ze zkoušky z Českého jazyka. 
 

Výsledek testu z českého jazyka a literatury (ČJL)  max. 50 bodů 
Výsledek testu z matematiky (M)    max. 50 bodů 

Maximální počet: 100 bodů „TEST“ 
Celkově „Hodnocení“ = „BODY“ + „TEST“ 

 
Uchazeč/uchazečka  může získat v přijímacím řízení maximální celkový počet - 160 bodů 
 

 Uchazeči/uchazečky se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 
 

 V případě celkové rovnosti bodů je pořadí dále stanoveno podle průměrného prospěchu za 
poslední tři ukončená pololetí základní školy. 

 

 Při přijímání uchazečů/uchazeček se bude postupovat dle pořadí, a to do počtu žáků 
stanoveného ředitelem školy: 
39-41-L/01 Autotronik    maximální počet přijímaných žáků 30 
23-45-M/01 Dopravní prostředky   maximální počet přijímaných žáků 30¨ 

 
 
 
V Zábřehu dne 31. ledna 2018 
 
 
 
 
Ing. Vítězslav Martykán 
ředitel VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 


