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Kritéria pro přijetí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení  

ve školním roce 2020/2021 
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku 
vzdělávání ve střední škole a stanovila pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče  
o přijetí do 1. ročníku těchto oborů: 

65-42-M/01 – Hotelnictví – 4letý obor vzdělávání, denní forma studia 
18-20-M/01 – Informační technologie – 4letý obor vzdělávání, denní forma studia 
64-41-L/51 – Podnikání – 3letý obor, dálková forma studia 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

1. Výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA) 

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

Hodnocení testu z matematiky (MA) max. 50 bodů 

Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení 
ke vzdělávání promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u takového uchazeče ověří pohovorem. 
Ředitelka školy pak vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího bodového výsledku 
jednotné zkoušky z matematiky, dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních 
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci 
redukovaného pořadí všech uchazečů.  

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení  
a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Jednotná 
zkouška pak probíhá v souladu s tímto doporučením a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 
Sb. 

2. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého 
gymnázia  

Průměrný prospěch 1,0 20 bodů 

Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 15 bodů 

Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 10 bodů 

Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 5 bodů 

Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 4 body. 
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3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia  

Průměrný prospěch 1,0 20 bodů 

Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 15 bodů 

Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 10 bodů 

Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 5 bodů 

Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 4 body. 
 

4. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 20 bodů 
 

• 3. cizí jazyk uvedený na přihlášce v 1. pololetí 9. ročníku – max. 4 body 
o hodnocený známkou výborný      4 body 
o hodnocený chvalitebný      2 body 

 
• olympiády a soutěže – max. 10 bodů  

budou hodnocena maximálně dvě nejlepší umístění ve školním kole, a dvě ve vyšším kole 
o umístění ve školním kole 1. – 3. místo    1 bod 
o umístění v okresním kole do 6. místa    2 body 
o umístění ve vyšších kolech do 6. místa    2 body 

 
• jazykový certifikát - max. 4 body 

o za získání jednoho mezinárodně uznávaného certifikátu  2 body 
o za získání druhého mezinárodně uznávaného certifikátu 2 body 

 
• souvislá zájmová činnost související s vybraným oborem studia (IT, jazyky) – max. 2 body 

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat, je 160. 

Hodnocení Max. počet bodů 

1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA) 100 

2. Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku 
osmiletého gymnázia  

20 

3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného 
ročníku osmiletého gymnázia 

20 

4. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče 

20 

Maximální možný bodový zisk 160 

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

V přijímacím řízení se pak uchazeči řadí podle celkového součtu získaných bodů ve všech 
čtyřech hodnocených oblastech. 
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Ke studiu bude přijato: 

65-42-M/01 – Hotelnictví – 20 žáků 
18-20-M/01 – Informační technologie – 20 žáků 
64-41-L/51 – Podnikání – 20 žáků 

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči, který získá vyšší celkový počet bodů za 
centrálně zadávané jednotné testy z matematiky a českého jazyka. 

V případě stejného výsledku rozhoduje o dalším pořadí: 
a) lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 
b) lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ 
c) lepší průměrný prospěch z českého jazyka v posledních dvou ročnících ZŠ 
d) lepší průměrný prospěch z matematiky v posledních dvou ročnících ZŠ 

Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v poslední sledované klasifikaci hodnocen stupněm 
prospěchu nedostatečný. 

Přihlášky ke studiu 

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2020/2021  
(k dispozici na webu MŠMT i na webu školy).  

Přihlášky se zasílají na adresu: 
Střední škola Baltaci s. r. o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín 

Přihláška musí obsahovat: 
• IZO školy, ze které se uchazeč hlásí; 
• telefonický kontakt, ID datové schránky (pokud má zřízenou) a email na zákonného zástupce; 
• podpis uchazeče a zákonného zástupce; 
• potvrzení školy (razítko, podpis). 

Součástí přihlášky pro studijní obor Hotelnictví musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat 
zvolený obor.  

Doplňující přílohy přihlášky: 
• prosté kopie diplomů nebo účastnických listů ze soutěží a olympiád; 
• prosté kopie jazykových certifikátů; 
• potvrzení organizátora o rozsahu docházky do zájmového útvaru s příslušnou tématikou.  

Uchazeč odevzdává přihlášku do denní i dálkové formy vzdělávání řediteli střední školy do 2. března 
2020. 

Přijímací zkoušky 

Centrálně zadávaný test Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do maturitních oborů SŠ vykonají všichni 
přihlášení uchazeči: 

1. termín JPZ dne 14. 4. 2020 na škole, která je uvedena v přihlášce na prvním místě, 
2. termín JPZ dne 15. 4. 2020 na škole, která je uvedena v přihlášce na druhém místě, 
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Termín konání jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. 
6. 2020. 

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může 
nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli 
školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, 
koná zkoušku v náhradním termínu. 

Náhradní termín byl stanoven na: 1. termín – 13. května 2020, 2. termín – 14. května 2020 na úterý 
23. 6. 2020 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 29. 4. 2020. 16. června 2020 u vstupu do 
budovy školy a na webových stránkách školy www.skolabaltaci.cz 

Další kola přijímacího řízení 

Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení dle § 
60 odst. f) školského zákona v aktuálním znění.  

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a doručování rozhodnutí § 60e 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na www.skolabaltaci.cz. Nepřijatým 
uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku 
přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí 
odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:  
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale  
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.  
 
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).  
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo 
doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení 
rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.  

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:  
• existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve 

stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a  
• uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl 

být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.  
 
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího 
řízení. Vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové 
rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je 
nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Pokud je uchazeč přijat 
na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému 
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uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na 
škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.  
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.  

Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce 
a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí 
zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z 
důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového 
rozhodnutí.  

Zápisové lístky 

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se na střední škole je nutno odevzdat zápisový lístek ředitelce 
střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V 
případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za 
žáka dané střední školy. 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po termínu zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí 
odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky 
pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, 
kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do 
oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku 
střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor 
středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není 
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.  

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem v 
případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní 
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále).  

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. 

Podání žádosti o nové rozhodnutí  
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí 
odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:  
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale  
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.  
 
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).  
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo 
doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení 
rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.  

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:  
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• existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal 
ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a  

• uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale 
nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.  

 
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího 
řízení. Vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové 
rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je 
nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Pokud je uchazeč přijat 
na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému 
uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na 
škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.  
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.  

Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce 
a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí 
zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z 
důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového 
rozhodnutí.  
Upozorňujeme Vás, že v době přestávky mezi konáním didaktického testu z matematiky a didaktického 
testu z jazyka českého a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky, škola nezodpovídá za 
bezpečnost a zdraví uchazečů. 

 

 

Mgr. Jana Hofmanová 
ředitelka školy 
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