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Přijímací řízení konané ve školním roce: 2019 - 2020 
Kritéria ředitelky školy pro  1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání 
ve školním roce 2020 – 2021 
 

SZŠ a VOŠZ Plzeň jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 2, 
písm. a)  a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a vyhlášky 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

                                                       stanoví 

tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020 – 2021: 
 

pro obor: Asistent zubního technika – kód oboru 53-44-M/03  
 
1) Průměr prospěchu z vysvědčení II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ – bodové 

ohodnocení v tabulce. 
       Budou přijati pouze uchazeči, kteří nemají  nedostatečnou v žádném předmětu. 
2) Výsledky jednotné přijímací zkoušky. 
3) Výsledky zkoušky manuální zručnosti (školní přijímací zkoušky). 
4) Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání. 
5) Nejvyšší možný počet přijatých uchazečů – kapacita oboru – převýší-li počet přihlášených 

uchazečů kapacitu oboru, jsou rozhodující pro přijetí dosažené výsledky ze ZŠ a výsledky 
centrálně zadávaných jednotných testů MŠMT dle bodu 2. 

Uchazečům budou stanoveny body dle výše uvedených kritérií a přijati ke vzdělávání budou uchazeči, 
kteří se celkovým počtem bodů umístí na 1. – 28. místě.  
Při rovnosti bodů  rozhodují dosažené body ze zkoušky manuální zručnosti.  

 
Bodové 
ohodnocení 

Hodnocená součást Počet bodů 

Prospěch ze ZŠ přepočet prospěchu z vysvědčení  
II.pololetí  8. třídy ZŠ /tercie/ 

Průměr 1,00 16,5 bodů 

Průměr 2,00 8,25 bodů 

Průměr 3,00     0 bodů 

přepočet prospěchu z vysvědčení  
I.pololetí  9. třídy ZŠ /kvarta/ 

Průměr 1,00 16,5 bodů 

Průměr 2,00 8,25 bodů 

Průměr 3,00   0 bodů 

Maximální počet získaných bodů: 33 
Váha kritéria (podíl hodnocení prospěchu ze ZŠ na celkovém hodnocení uchazeče) : 20%  
 

Bodové 
ohodnocení 

Hodnocená součást Počet bodů 

Jednotná přijímací 
zkouška 

Matematika max 50 bodů 

Český jazyk max 50 bodů 

Maximální počet získaných bodů: 100 

Váha kritéria (podíl hodnocení jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče) : 60%  

 
Bodové 
ohodnocení 

Hodnocená součást Počet bodů 

Zkouška manuální 
zručnosti 
(školní př. zkouška) 

Kresba 1 – 11 bodů 

Modelace 1 – 11 bodů 

Adaptace drátu 1 – 11 bodů 

Maximální počet získaných bodů: 33 
Váha kritéria (podíl hodnocení prospěchu ze ZŠ na celkovém hodnocení uchazeče) : 20%  



Průvodce zkouškou manuální zručnosti: 

1. část - kreslení zátiší podle připraveného modelu 

2. část - modelování zubu (podle velkého sádrového modelu) z plastelíny 

3. část - adaptování drátu podle nákresu 

 
Každá část zkoušky trvá 45 minut.  

 
 
 
Stručný popis jednotlivých oddílů zkoušky: 
 

1. část – kresba zátiší – tento úkol umožňuje prokázat výtvarné kvality uchazeče. 
Umožňuje bodově ocenit ty jednotlivce, kteří mají výtvarný talent, jenž vytváří 
předpoklad vychovat špičkové asistenty zubního technika. Hodnotit budeme podle 
provedení kresby v poměru 1 : 1 k modelu, způsob a vlastní tvořivost při zpracování 
úkolu. 

 

2. část – modelování zubu podle sádrového modelu – je jedním ze základních 
schopností, které asistent zubního technika potřebuje a následné studium povede 
žáka k jeho neustálému zdokonalování. Budeme žádat přesné napodobení modelu 
ve velikosti, sklonu, tvarování plošky a čistotu provedení modelace. 

 
3. část - adaptace drátu – uchazeč obdrží na čtvrtce papíru nakreslenou předlohu. 

Pomocí kleští tvaruje drát přesně podle nákresu. Hodnotíme co nejpřesnější pokrytí 
kresby a zachování horizontální roviny adaptovaného drátu. Měla by se prokázat 
schopnost zacházet s nástrojem, odhad vzdáleností a čistota provedení. 

 
 

Zkouška manuální zručnosti (školní přijímací zkouška)  se bude konat dne: 

Řádný termín: 16. 4. 2020    Náhradní termín: 27. 4. 2020   

 
 
V Plzni 1. 10. 2019                                                    PhDr. Ivana Křížová, v.r.      
                                                                                            ředitelka školy 


