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V souladu s § 59, § 60 a § 61 zákona č. 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a ustanovení § 2, 3, 4, 15, 16 a 18 vyhlášky MŠMT č. 
244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 
školách, v platném znění vyhlašuji  
 

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

a stanovuji  

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 

ke vzdělávání do prvního ročníku střední školy Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro školní rok 2021/2022 pro obory 

vzdělávání: 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 
75-41-M/01 Sociální činnost. 
 
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  (více k jednotlivým kritériím níže):  

 PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH 

 VÝSLEDEK ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 DOLOŽENÉ ZÁJMY O OBOR 
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
obor Ekologie a životní prostředí 28 žáků 
obor Sociální činnost 28 žáků 
 
Školní přijímací zkouška má dvě části - motivační dopis a pohovor. Motivační dopis zasílají uchazeči 
společně s přihláškou, pohovor se koná v následujících termínech: 
1. řádný termín               15. 4. 2021 
2. řádný termín               16. 4. 2021 
Uchazeči do přihlášky ke studijnímu oboru uvedou termín, ve kterém chtějí školní přijímací zkoušku konat. 
Školní přijímací zkoušku konají uchazeči pouze jednou. 
1. náhradní termín         10. 5. 2021 
2. náhradní termín         11. 5. 2021 
Uchazeči, kteří se ze závažných zdravotních či osobních důvodů omluví ředitelce školy, mohou konat 
náhradní termín přijímacího řízení. 
 
Zájemci o studium budou v přijímacím řízení řazeni dle následujících kritérií: 
I. Podle průměrného prospěchu, který je průměrem z: 

 pololetního vysvědčení  8. třídy 

 pololetního vysvědčení  9. třídy 

 přepočteného průměru  z následujících vyučovacích předmětů z obou pololetních vysvědčení: 
obor Ekologie a životní prostředí: český jazyk, cizí jazyk I, matematika, přírodopis  
obor Sociální činnost: český jazyk, cizí jazyk I, přírodopis. 
Podíl průměrného prospěchu na celkovém hodnocení uchazeče činí 55 % (bodování viz příloha č. I). 
Průměr prospěchu uchazečů z víceletých gymnázií a speciálních základních škol bude ohodnocen 
podle uzpůsobené bodové stupnice.  

http://www.cisplzen.cz/


Přijati mohou být pouze žáci, jejichž doložený prospěch na ZŠ neobsahuje nedostatečnou z žádného 
předmětu. 
 

II. Podle výsledku přijímací zkoušky konané formou motivačního dopisu a pohovoru. Podíl hodnocení činí 
35 % (bodování viz příloha č. II).  
Motivační dopis přikládají uchazeči k přihlášce. V motivačním dopise uchazeči zdůvodní svůj zájem o 
studium zvoleného oboru a uvedou svoje předpoklady pro studium. Motivační dopis o maximálním 
rozsahu A4 bude hodnocen nejen z hlediska obsahu, ale také z hlediska jazykové a stylistické správnosti.  
Motivační pohovor se uskuteční před komisí, která bude hodnotit zájem uchazeče o obor, jeho 
zkušenosti související s oborem a komunikační dovednosti. 
Podle vývoje epidemiologické situace lze motivační pohovor konat formou osobního pohovoru v budově 
školy nebo online formou. O formě rozhodne podle aktuální situace v době stanovených termínů 
ředitelka školy, uchazeči budou včas informováni. 

 
III. S přihlédnutím na ostatní doložené skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče a mají přímou souvislost se studovaným oborem. Tyto skutečnosti (např. vyjádření ZŠ, 
zájmového kroužku, diplomy, osvědčení, účastnické listy) může uchazeč  přiložit k přihlášce nebo lze 
vyjádření základní školy uvést přímo na zadní stranu přihlášky. Tyto skutečnosti je třeba potvrdit 
podpisem a razítkem školy nebo jiné organizace. Podíl na celkovém hodnocení uchazeče činí max. 10 % 
(bodování viz příloha č. III). 

 
Na základě bodových zisků v jednotlivých kritériích bude stanoven výsledek přijímacího řízení a vytvořeno 
pořadí uchazečů. Při stejném bodovém ohodnocení o pořadí žáka rozhoduje: 
        1. kritérium – body za přepočtený průměr vybraných předmětů 
        2. kritérium – body za motivační pohovor  

 
Zákonní zástupci všech uchazečů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou povinni 
kontaktovat školu ohledně konzultace o možnostech a průběhu studia. Veškeré zprávy z pedagogicko-
psychologické poradny musí být doloženy s přihláškou ke studiu. 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28. 4. 2021 na webových stránkách školy. Dne  30. 4. 2021 se 
bude konat informační schůzka o výsledcích přijímacího řízení. 
 
Možnost odvolání 
Po doručení rozhodnutí  o  nepřijetí se může uchazeč proti tomuto odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů. 
V souladu se správním řádem podává uchazeč odvolání na MŠMT České republiky prostřednictvím ředitelky 
školy. Rozhodnutí o nepřijetí může být změněno v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu a podle 
§ 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a podklady o uskutečněném 
přijímacím řízení odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 25. 1. 2021                                                                            ………………………………………………….                                    
                                                                                                                            Mgr. Kateřina Chejlavová 
                                                                                                                                      ředitelka školy 
 



PŘÍLOHY 

BODOVÉ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

maximální možný počet bodů = 100 bodů 

 

 

I. Průměrný prospěch 

max. 55 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Motivační pohovor: 

               max. 35 bodů 

 

kritérium body 

zájem o obor a zkušenosti související s oborem 20 

komunikační schopnosti  5  

motivační dopis  10 

maximálně 35 

 

 

 

průměrný prospěch 
ze ZŠ 

průměrný prospěch 
speciální ZŠ 

průměrný prospěch 
kvarta 

body 

1,00 – 1,20  1,00 – 1,40 max. 55 

1,21 – 1,40  1,41 – 1,60 50 

1,41 – 1,60  1,61 – 1,80 45 

1,61 – 1,80 1,00 – 1,10     1,81 – 2,00 40 

1,81 – 2,00 1,11 – 1,20      2,01 – 2,20 35 

2,01 – 2,20 1,21 – 1,30     2,21 – 2,40 30 

2,21 – 2,40 1,31 – 1,40      2,41 – 2,60 25 

2,41 – 2,60 1,41 – 1,50 2,61 – 2,80 20 

2,61 – 2,80 1,71 – 1,80 2,81 – 3,00 15 

2,80 – 3,00 1,81 – 1,90 3,01 – 3,20 10 



III. Doložené skutečnosti 

max. 10 bodů 

                        

 

 

 

 

 

Maximální možný počet bodů přijímacího řízení je 100 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

aktivita body 

olympiády, soutěže (umístění) 
dlouhodobá zájmová činnost související s oborem 

5 

olympiády, soutěže (účast) 
zájmová činnost související s oborem 
volitelné předměty související s oborem 

2 

maximálně  až 10 


