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Přijímací řízení konané ve školním roce: 2021 - 2022
Kritéria ředitelky školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání
ve školním roce 2022 – 2023
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 2022– 2023:

pro obor: Masér sportovní a rekondiční – kód oboru 69-41-L/02
1) Průměr prospěchu z vysvědčení II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ – bodové
ohodnocení v tabulce.
Bude-li předkládat vysvědčení uchazeč, který má ukončený 9. ročník ZŠ ve školním roce
2020/2021, bude posuzováno vysvědčení z I. pololetí 8. ročníku (ve školním roce 2019/2020) a I.
pololetí 9. ročníku ZŠ (ve školním roce 2020/2021)
Budou přijati pouze uchazeči, kteří nemají nedostatečnou v žádném předmětu.
2) Výsledky jednotné přijímací zkoušky.
3) Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání.
4) 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. – 15. místě.
Při rovnosti bodů rozhoduje klasifikace ze ZŠ z vysvědčení II. pololetí 8. ročníku a z vysvědčení I.
pololetí 9. ročníku v předmětech český jazyk, cizí jazyk, biologie.

Bodové ohodnocení

Hodnocená součást

Počet bodů

Prospěch ze ZŠ

přepočet prospěchu z vysvědčení II.pololetí 8.
třídy ZŠ /tercie/
přepočet prospěchu z vysvědčení
I.pololetí 9. třídy ZŠ /kvarta/

max 33 bodů
max 33 bodů

Maximální počet získaných bodů: 66
Váha kritéria (podíl hodnocení prospěchu ze ZŠ na celkovém hodnocení uchazeče) : 40%
Tabulka přepočtu bodů za
studijní výsledky ze ZŠ

( lineární závislost počtu
bodů)

SP 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
2
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
body 33 31,4 29,7 28,1 26,4 24,8 23,1 21,5 19,8 18,2 16,5 14,9 13,2 11,6 9,9 8,3 6,6 5 3,3

Bodové ohodnocení
Jednotná přijímací
zkouška

Hodnocená součást

Počet bodů

Matematika
Český jazyk

max 50 bodů
max 50 bodů

Maximální počet získaných bodů: 100
Váha kritéria (podíl hodnocení jednotných testů na celkovém hodnocení uchazeče) : 60%
V Plzni 11. 1. 2022

PhDr. Ivana Křížová, v.r.
ředitelka školy
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