
Bodové hodnocení 2018 

 
 

1. Jednotná zkouška ……………………………………………………………….. 100 bodů 

Český jazyk a literatura  - 50 bodů 

Matematika    - 50 bodů 

Výsledky jednotné zkoušky budou mít váhu 60 % v hodnocení přijímacího řízení (dle 

školského zákona). 

 

2. Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících ZŠ - v 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku (nebo v odpovídajících ročnících víceletého 

gymnázia nebo jiné školy), motivační dotazník a další skutečnosti, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče ………………………………... 420 bodů    

Průměrný prospěch na vysvědčeních - 375 bodů 

Motivační dotazník -   20 bodů 

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – 25 bodů 

Výsledky budou mít váhu 40 % v hodnocení přijímacího řízení u uchazečů o obor Sociální 

činnost, Veřejnosprávní činnnost a Zdravotnický asistent. U uchazečů o obor Asistent zubního 

technika budou mít váhu 20 % v hodnocení přijímacího řízení. 

 

Postup stanovení počtu bodů za průměrný prospěch a příklad výpočtu: 

Ze tří průměrů z prospěchu na vysvědčení zaokrouhlených na setiny se stanoví bodový zisk 

takto: maximální počet bodů je 375 za průměry: 1,00; 1,00; 1,00; za každé dvě setiny, o které 

je průměrný prospěch vyšší se bodový zisk snižuje o 1 bod.  

Žák měl následující průměrný prospěch: 1,36; 1,46 a 1,76. Od maximálního počtu 375 bude 

odečteno 79 bodů (18 + 23 + 38), takže jeho bodový zisk bude 296 bodů. 

 

3. Zkouška manuální zručnosti …………………………………………………… 300 bodů 

(Platí jen pro uchazeče o obor Asistent zubního technika.) 

kreslení do čtvercové sítě …….……………………………………………………….100 bodů 

modelování předmětu z modelovací hmoty …………………………………………..100 bodů 

tvarování drátu podle předlohy ……………………………………………………….100 bodů 

Výsledky zkoušky manuální zručnosti budou mít váhu 20 % v hodnocení přijímacího řízení. 

 

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno podle součtu přepočtených bodů za 

jednotlivé části přijímacího řízení. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem 

bodů. V případě rovnosti bodů na pozici rozhodující o přijetí je dalším kritériem lepší 

průměrný prospěch ve stanovených předmětech (viz kritéria přijímacího řízení). 
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