
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024 

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.o. 

Dělnická 825/15, Děčín VI – Letná, 405 02 

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ STUDIUM  64 – 41 - L/51 PODNIKÁNÍ – denní forma 

 
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský 
zákon)ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Veškeré informace k přijímacímu řízení:  
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:   

32 žáků  

2. První kolo přijímacího řízení:  

 Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci 

nezletilých uchazečů do 1. března 2023.  

 Přijímací zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení podle jednotného zadání z 

předmětů Český jazyk a Matematika. Výsledky jednotlivých testů se započítávají do 

kritérií přijímacího řízení pouze v prvním kole. 

 Ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná. 

 Termíny testů přijímacích zkoušek:  

1. termín:  13. dubna 2023 

2. termín:  14. dubna 2023 

Náhradní termíny: 1. náhradní termín - 10. 5. 2023, 2. náhradní termín - 11. 5. 2023. 

 Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu 

nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu 

uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu. 

 Centrum zpřístupní školám hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce  

28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam 

přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů 

Centrem a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. www.dorado.cz    

 Písemné rozhodnutí se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. 

 Na přihlášce uveďte výsledky vzdělávání z posledních dvou ročníků SŠ a z 2. pololetí 

druhého ročníku SŠ a 1. pololetí třetího ročníku SŠ tříletého učebního oboru. 

 K přihlášce žák odevzdá doporučení z ŠPZ, pokud žádá o úpravu podmínek přijímacího 

řízení dle vyhlášky 353/2016 Sb. §1 odst. 1h. Více informací k úpravám podmínek 

zkoušky naleznete v sekci https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-

prijimaciho-rizeni 

 Posouzení zdravotní způsobilosti příslušným praktickým lékařem se nevyžaduje.   

 Na uchazeče hlásící se na nástavbové studium se nevztahuje povinnost odevzdat zápisový 

lístek.  

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/vyhlaska_353_2016_od_7_5_2020.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni


3. Kritéria přijímacího řízení:   

 Hodnocení na vysvědčení z 2. pololetí druhého ročníku SŠ a 1. pololetí třetího ročníku 

SŠ, vyjádřené studijním průměrem (váha kritéria je 40%).  

 Při rovnosti průměrů u více uchazečů se daným uchazečům přidělí stejné pořadí. 

 Přijímací zkouška z českého jazyka (váha kritéria 30%).  

 Přijímací zkouška z matematiky (váha kritéria 30%). 

 Uchazeči budou seřazeni podle tzv. koeficientu pořadí, od nejnižšího k nejvyššímu, tedy 

od uchazeče s nejnižším koeficientem pořadí až po uchazeče s nejvyšším koeficientem.  

 V případě rovnosti koeficientu pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném 

pořadí jejich úspěšnost v přijímací zkoušce z Českého jazyka, poté v přijímací zkoušce z 

Matematiky. 

 Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí. 

 Uchazeč o nástavbové studium předloží před zahájením studia závěrečné vysvědčení 

osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy 

vzdělávání. Doklad předkládá uchazeč před nástupem do 1. ročníku nástavbového 

studia. 

 

Příklad stanovení koeficientu pořadí:  

 uchazeč se s výsledky na SŠ umístil na 5. místě – do koeficientu pořadí se počítá 5 x 0,4 

(váha kritéria), tedy 2,  

 uchazeč se s výsledkem v testu z Českého jazyka umístil na 10. místě – do koeficientu 

pořadí se počítá 10 x 0,3 (váha kritéria), tedy 3,  

 uchazeč se s výsledkem v testu z Matematiky umístil na 20. místě mezi uchazeči – do 

koeficientu pořadí se počítá 20 x 0,3 (váha kritéria), tedy 6, 

 výsledný koeficient pořadí je 2 + 3 + 6 = 11.  

 V případě, že se JPZ konat nebudou, pořadí žáků bude sestaveno dle průměrů prospěchu 

posledních 2 ročníků SŠ (2. pololetí druhého a 1.  pololetí  třetího  ročníku SŠ). 

4. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po ukončení prvního kola přijímacího 

řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.  

V Děčíně dne 11. 1. 2023 

 

 
v. z. Kateřina Sellnerová 
Mgr. Bc. Jana Férová 
ředitelka školy 
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