
Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o. 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 

obor Cestovní ruch 
 
 
Ve škole se koná přijímací řízení v souladu s § 59 – 60 zák. č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání.  
 
V souladu s § 60 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje ředitelka školy první kolo 
přijímacího řízení. 
 
Uchazeč odevzdá ředitelce školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení 
nejpozději do 1. 3. 2021. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá 
podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího 
řízení k přihlášce ke střednímu vzdělávání, které mu vydá školské poradenské 
zařízení. 
 
V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky dne 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 
(uchazeč se účastní na škole v pořadí vyplněném na přihlášce). Pořadí škol uvedené 
v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu. 
 
1. náhradní termín je stanoven na 2. 6. 2021, 2. náhradní termín na 3. 6. 2021. 

 
Do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude přijato cca 30 uchazečů denní formy 
studia a 30 uchazečů dálkové formy studia dle kapacity školy. V případě, že počet 
podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, 
rozhodne ředitelka školy o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. V případě nenaplnění 
kapacity jednoho z oborů (CR, GD) je možné navýšit počet přijatých do druhého 
nabízeného oboru. 
 
 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
1. Jednotná přijímací zkouška 

 
V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného 
testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu 
stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Dodavatelem a administrátorem testu 
včetně jejich hodnocení je CERMAT. 
 
Rozsah testů 
 
Český jazyk a literatura:  
70 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50 
 
Matematika a její aplikace: 
85 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50 
 



Povolené pomůcky 
rýsovací potřeby (MA) a psací potřeby (modře či černě píšící propisovací tužka) 
 
 
2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 
 
Do hodnocení se započítává: 

a) celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
 

Rozpis přidělovaných bodů – celkový prospěch 

průměrný prospěch přidělené body 

1,00 – 1,10 30 

1,11 – 1,20 29 

1,21 – 1,30 28 

1,31 – 1,40 27 

1,41 – 1,50 26 

1,51 – 1,60 25 

1,61 – 1,70 24 

1,71 – 1,80 23 

1,81 – 1,90 22 

1,91 – 2,00 21 

2,01 – 2,10 20 

2,11 – a více 0 

Za ostatní vysvědčení ZŠ  -  0 bodů 
 

b) známka z profilujícího předmětu za 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
 

Rozpis přidělovaných bodů – známka z profilujícího předmětu 

předmět známka přidělené body 

 český jazyk 1 1 

 první cizí jazyk 1 1 

 druhý cizí jazyk 1 1 

 zeměpis 1 1 

 
 

c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče za 2. stupeň ZŠ: 

 
aktivity nad rámec běžných školních povinností (umístění v olympiádách, 
soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč nejpozději do 
1. 4. 2021: 

 olympiády a soutěže (mimo sportovních) – doložená kopií diplomu: 
o školní kolo do 3. místa - 1 bod 
o okresní kolo do 3. místa - 3 body 
o krajské kolo do 3. místa - 5 bodů 
o celostátní kolo do 5. místa - 9 bodů 

 kopií diplomu doložená aktivní účast v ostatních školních projektech, 
aktivitách a sportovních soutěžích – celkem maximálně 1 bod. 

 oficiálním potvrzením (nejlépe na hlavičkovém papíře, název a razítko 
organizace, která potvrzení vydala) doložená dlouhodobá činnost v rámci 
mimoškolních sportovních, kulturních, vzdělávacích a zájmových aktivit – 
celkem maximálně 1 bod. 



Za aktivity nad rámec běžných školních povinností dokládající zájem uchazeče o 

studium může získat uchazeč nejvýše 11 bodů. Body se přidělují jen za nejlepší 

umístění v jednotlivé soutěži. Potvrzení školy o umístění v soutěžích nenahrazuje výše 

uvedené dokumenty a nebude uznáno.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 
Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).  
 
Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude zohledněno maximálně 145 body 
(maximální možný součet bodů z odstavců 1 a 2).  
 
Ke studiu bude přijato cca 30 nejlepších uchazečů pro denní formu studia (dle 
kapacity školy) a 30 nejlepších uchazečů pro dálkovou formu studia. Ostatní 
nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že někteří z prvních 30 uchazečů 
pro denní formu studia a někteří z prvních 30 uchazečů pro dálkovou formu studia 
neodevzdají zápisové lístky v termínu, mohou být tito uchazeči (31. a následující 
pro denní formu studia a 31. a následující pro dálkovou formu studia) následně 
přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury 
v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění. 
 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí: 

1. celkové hodnocení testů (ČJL a MA), 
2. hodnocení testu z ČJL, 
3. hodnocení testu z MA, 
4. celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
5. známka z prvního cizího jazyka za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 
6. známka z druhého cizího jazyka za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.  

 
 
Ředitelka školy ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění 
hodnocení uchazeče CERMATem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. 
 
Odvolání uchazeče 
 
Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 
Zápisový lístek 
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která 
rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí. 
 

 
 
 
 

V Pardubicích dne 12. března 2021   Mgr. Zita Štieglerová 
ředitelka 


