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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 2023/2024 pro obory 

vzdělávání: 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 
75-41-M/01 Sociální činnost. 
 
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání se bude přihlížet k následujícím kritériím přijímacího 
řízení: 
1. kritérium – výsledek jednotné přijímací zkoušky (didaktické testy z českého jazyka a matematiky) 
2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání (průměrný prospěch všech vysvědčení uvedených na přihlášce),                                                                                    

3. kritérium – doložené skutečnosti (zájem o obor). 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
obor Ekologie a životní prostředí 26 žáků 
obor Sociální činnost 28 žáků. 
 
Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 
1. řádný termín               13. 4. 2023 
2. řádný termín               14. 4. 2023 
 
1. náhradní termín         10. 5. 2023 
2. náhradní termín         11. 5. 2023 
Uchazeči, kteří se ze závažných zdravotních či osobních důvodů omluví ředitelce školy, mohou konat náhradní 
termín přijímacího řízení. 
 
Podrobnosti ke kritériím přijímacího řízení: 
Celkový počet bodu, který může uchazeč získat v přijímacím řízení, je 100 bodů.  
 
Za jednotlivá kritéria může uchazeče získat následující bodová ohodnocení: 

kritérium podíl na celkovém počtu bodů maximální počet bodů 

1. kritérium 60 % 60 

2. kritérium 30 % 30 

3. kritérium 10 % 10 

celkem  100 % 100  

 
 
 

http://www.cisplzen.cz/


1. kritérium – Výsledek jednotné přijímací zkoušky (didaktické testy z českého jazyka a matematiky) 
Uchazeč vykoná didaktický test z českého jazyka a matematiky. Autorem písemných testů je 
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). CZVV zajišťuje rovněž vyhodnocení obou testů a 
předání výsledků škole. 
Podíl hodnocení obou didaktických testů na celkovém bodovém hodnocení uchazeče činí 60 % (přepočet 
viz příloha č. I). 
Minimální hranice úspěšnosti je stanovena pro obor Ekologie a životní prostředí následovně: 
z českého jazyka 15 % z celkového počtu bodů, 
z matematiky 10 % z celkového počtu bodů. 
 
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné přijímací 
zkoušky cizinců postupuje podle vyhlášky č. 353/2018 Sb. § 14. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. 
 

2. kritérium – Výsledky předchozího vzdělávání (průměrný prospěch všech vysvědčení uvedených na 
přihlášce) 
Průměrný prospěch je prospěch, který je průměrem z následujících vysvědčení: 

 první pololetní  8. třídy, 

 druhé pololetí 8. třídy, 

 první pololetí  9. třídy. 
Přijati mohou být pouze žáci, jejichž doložený prospěch na ZŠ neobsahuje nedostatečnou z žádného 
předmětu. Průměr prospěchu uchazečů z víceletých gymnázií a speciálních základních škol bude ohodnocen 
podle uzpůsobené bodové stupnice.  

     Podíl průměrného prospěchu na celkovém hodnocení uchazeče činí 30 % (bodování viz příloha č. II). 

Pokud některý uchazeč podá přihlášku, na které bude doloženo vysvědčení za druhé pololetí školního  roku         

2019/2020 (uchazeč se např. hlásí ze střední školy nebo odborného učiliště opět do 1. ročníku), bude tento  

průměr nahrazen průměrem za první pololetí tohoto školního roku. 

  
3. Doložené skutečnosti 

Doložené skutečnosti jsou takové, 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 razítkem základní školy, příslušné 
organizace nebo čestným prohlášením zákonných zástupců.  
Podíl na celkovém hodnocení uchazeče činí max. 10 % (bodování viz příloha č. III). 

 
Podání přihlášky: 
Uchazeči podají přihlášku ke studiu do 1. 3. 2023. Přihlášku ke studiu najde uchazeč  ke stažení na 
http://ss.cisplzen.cz/prijimacky. Zákonní zástupci 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. Lékařské 
potvrzení nevyžadujeme. 
 
Vyhodnocení přijímacího řízení: 
Na základě bodových zisků v jednotlivých kritériích bude stanoven výsledek přijímacího řízení a bude 
sestaveno pořadí uchazečů. Při stejném bodovém ohodnocení o pořadí žáka rozhoduje: 

1. rozřazovací kritérium – přepočtený průměr z následujících předmětů všech tří doložených vysvědčení: 
obor Ekologie a životní prostředí: český jazyk, cizí jazyk I, matematika, přírodopis, 
obor Sociální činnost: český jazyk, cizí jazyk I, přírodopis. 

2. rozřazovací kritérium – body za didaktické testy, 
3. rozřazovací kritérium – body za doložené skutečnosti 

http://ss.cisplzen.cz/prijimacky


 
Důležité termíny: 
Pozvánku k jednotným testům přijímacího řízení obdrží uchazeč 14 dní před konáním zkoušek, tzn. do 30. 3. 
2023. Výsledky přijímacího řízení konaného v řádném termínu budou zveřejněny do 29. 4. 2023 na webových 
stránkách školy. Výsledky jednotlivých uchazečů budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem.  
Po zveřejnění výsledků řádného termínu budeme 3. 5. 2023 konat informační schůzku, na které si mohou 
uchazeči osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, případně podat odvolání proti nepřijetí. 
Rozhodnutí o přijetí musí uchazeč a jeho zákonný zástupce dle zákona převzít osobně.  
Podrobné termíny celého přijímacího řízení obdrží uchazeč s pozvánkou na přijímací zkoušku. 
 
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. 
Vzor odvolání proti nepřijetí najde nepřijatý uchazeč ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 30. 1. 2023                                                                             ………………………………………………….                                    
                                                                                                                            Mgr. Kateřina Chejlavová 
                                                                                                                                      ředitelka školy 
 

 



PŘÍLOHY 

 

příloha č. I                                  Výsledek jednotné  přijímací zkoušky – didaktických testů 

                                                                       max. 60 bodů 

 

Přepočet: celkové body získané v didaktických testech (český jazyk, matematika) x 0,6  

 

příloha č. II                                  Výsledky předchozího vzdělávání – průměrný prospěch 

                                                                        max. 30 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkový průměr ZŠ  
celkový průměr 

speciální ZŠ 
celkový průměr 

víceletá gymnázia 
body 

1,00 – 1,10  1,00 – 1,20 max. 30 

1,11 – 1,20  1,21 – 1,40 28 

1,21 – 1,30  1,41 – 1,60 26 

1,31 – 1,40  1,61 – 1,80 24 

1,41 – 1,50  1,81 – 2,00 22 

1, 51 – 1,60 1,00 – 1,10     2,01 – 2,20 20 

1,61 – 1,70 1,11 – 1,20      2,21 – 2,40 18 

1,71 – 1,80 1,21 – 1,30     1,61 – 2,00 16 

1,81 – 1,90 1,31 – 1,40      2,01 – 2,20 14 

1,91 – 2,00 1,41 – 1,50 2,21 – 2,40 12 

2,01 – 2,10 1,51 – 1,60 2,41 – 2,60 10 

2,11 – 2,20 1,61 – 1,70  8 

2,21 – 2,30 1,71 – 1,80  6 

2,31 – 2,40 1,81 – 1,90  4 

2,41 – 2,50 1,91 – 2,00  2 

2,51 a více  2,01 a více  0 



 

příloha č. III                                                 

                                                                         Doložené skutečnosti 

                                                                         max. 10 bodů 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doložená skutečnost body 

dlouhodobé zájmové činnosti související s oborem potvrzená ZŠ nebo organizací 4 

krajská  kola přírodovědných olympiád umístění na 1. – 3. místě potvrzená dokladem 4 

krajská kola přírodovědných olympiád účast potvrzená dokladem 
okresní kola přírodovědných olympiád umístění na 1. – 3. místě potvrzená dokladem 
krátkodobé zájmové činnosti související s oborem potvrzená ZŠ nebo organizací 

3 

školní kola přírodovědných olympiád potvrzená ZŠ 
zájmové činnosti související s oborem potvrzená čestným prohlášením 

2 

maximálně  10 


