
 
  

Kritéria pro obor vzdělání 66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské 
činnosti 

Střední škola umění a designu, knižní kultury a ekonomiky Náhorní,                                 
U Měšťanských škol 525/1 182 00 Praha 8 

Forma vzdělávání: denní                                                                    Délka studia: čtyřleté 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

Termín podání přihlášky: do 1. března 2023 

1. Hodnocení na vysvědčení z předešlého vzdělávání (HPV) 

Do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. a 2. pololetí             
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.  

Uchazeč získá maximálně 20 bodů (zohlední se prostý aritmetický průměr prospěchu               
z 1. pololetí  8. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku  ZŠ, popřípadě  odpovídajícího ročníku 
víceletých gymnázií a průměrného prospěchu žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě 
odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií; známka z chování se do průměru nezapočítává).  

Přepočet – hodnocení předešlého vzdělávání 

BODY Průměr 
20 1,00 – 1,07 
19 1,08 – 1,13 
18 1,14 – 1,20 
17 1,21 – 1,26 
16 1,27 – 1,33 
15 1,34 – 1,39 
14 1,40 – 1,46 
13 1,47 – 1,52 
12 1,53 – 1,59 
11 1,60 – 1,65 
10 1,66 – 1,72 
9 1,73 – 1,78 
8 1,79 – 1,85 
7 1,86 – 1,91 
6 1,92 – 1,98 
5 1,99 – 2,04 
4 2,05 – 2,11 
3 2,12 – 2,17 
2 2,18 – 2,24 
1 2,25 – 2,30 
0 2,31 a více 
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Uchazeč, u něhož by jedno z rozhodných vysvědčení připadlo na druhé pololetí školního roku 
2019/2020, bude duplicitně hodnocen za 1. pololetí 9. třídy.  

Uchazečům, kteří nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a 
školských zařízení, budou poslední tři vysvědčení ze zahraniční školy přepočítána individuálně, 
max. však do výše 20 bodů. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené.  

Pokud nebude možné učinit prostý aritmetický průměr z některého předloženého hodnocení 
pololetí školního roku z důvodu použití slova nehodnocen(a) nebo uvolněn(a) u všech předmětů 
uvedených na vysvědčení z jednoho pololetí, bude pro vytvoření prostého aritmetického 
průměru použito nejbližší následující pololetí.  

Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace           
(tj. pokud základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, tak je vhodné ji požádat      
o převod s dostatečným předstihem).  

2. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek  

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky tvoří minimálně 60% celkového hodnocení přijímací 
zkoušky.  

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) Celkové hodnocení za oba testy (ČJL a MAT) představuje 
součet lepších bodových hodnocení:  

Český jazyk a literatura  – 50 bodů                             Hranice úspěšnosti ČJL             30 bodů  

Matematika a její aplikace – 50 bodů                         Hranice úspěšnosti MAT             8  bodů  

Za jednotnou přijímací zkoušku tak lze získat celkem 100 bodů.  Ředitelka tímto stanovuje 
hranici úspěšnosti, kdy při zisku 29 a méně bodů z českého jazyka a literatury, nebo při zisku 
7 a méně bodů  z matematiky a její aplikace nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti a nebude 
přijat ke studiu.   

Termíny jednotné přijímací zkoušky 

1. řádný termín: čtvrtek 13. dubna 2023 

2. řádný termín: pátek    14. dubna 2023 

1. náhradní termín: středa 10. května 2023 

2. náhradní termín: čtvrtek 11. května 2023 

 

3. Výsledky školní přijímací zkoušky  

Ředitelka školy stanovuje školní přijímací zkoušku v následujících 2 termínech konání*:  

1. řádný termín: pondělí 17. dubna 2023 
2. řádný termín: úterý 18. dubna 2023 

* uchazeč si zvolí jeden z řádných termínů a ten uvede na přihlášce ke studiu.  

Ústní pohovor před tříčlennou aprobovanou komisí. Délka pohovoru je 15 minut. Uchazeč si 
na ústní pohovor přinese jednu knihu probíranou v hodinách českého jazyka a literatury                
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ve škole. Obsah školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro 
základní vzdělávání. 

Výsledek školní přijímací zkoušky – ústní pohovor - 25 bodů       Hranice úspěšnosti     10 bodů  

Za školní přijímací zkoušku tak lze získat celkem 25 bodů.  Ředitelka tímto stanovuje hranici 
úspěšnosti, kdy při zisku 9 a méně bodů nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti a nebude přijat 
ke studiu.   

Kritéria hodnocení ústního pohovoru  

Okruhy Obsah Hodnocení 
 
Vybraná četba 

Uchazeč si na přijímací zkoušku přinese jednu knihu 
probíranou v hodinách českého jazyka a literatury na 
základní škole. Při pohovoru jsou žákovi kladeny dotazy 
zaměřené na rozbor vybrané knihy. Uchazeč popíše 
vlastní prožitky z četby.  

 
 
0–10 bodů  

Obecný kulturní 
přehled 

Uchazeč zařadí vybranou knihu do širších souvislostí – 
příslušných historických období a kulturních směrů  

0 -10 bodů  

Komunikační 
schopnosti  a 
kultura projevu  

Hodnoceny jsou vyjadřovací schopnosti a jazyková 
kultura projevu uchazeče při pohovoru.  

0- 5 bodů 

 

4. Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

Výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a seřazeny od nejvyššího (nejlepší)               
do nejnižší součet (nejhorší).  

V případě rovnosti bodů se pořadí stanoví podle dosažených bodů za školní přijímací zkoušku. 
Pokud rovnost bude trvat nadále, rozhodne výsledek za jednotnou přijímací zkoušku v pořadí: 
a) podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, b) podle výsledků zkoušky z českého jazyka a 
literatury. Pokud ani toto pořadí nestanoví, tak bude přistoupeno k losu, kdy losování bude 
veřejné, informace o něm bude zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků 
řízení, o jejichž pořadí bude rozhodováno, budou pozvání s předstihem alespoň 24 hodin             
e-mailem.  

5. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR¨ 

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. Č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají 
přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce 
přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a polovinu 9. ročníku 
základní školy.    

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání 
v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkoušky 
z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky 
z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.  
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Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání 
škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní 
mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.  

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:  

Uchazeč vede s pedagogickým pracovním školy rozhovor, který svým obsahem vychází 
z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení 
několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem. Součástí rozhovoru je i popis obrázku.  

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů 
(včetně).  Při zisku 4 a méně bodů nesplnil uchazeč hranici úspěšnosti.  

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče 
studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku 
pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.  

 

6. Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní 
rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27.10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb.,      
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.  

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací 
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání 
uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, 
že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.  

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné 
přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.  

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení 
uchazeč nemůže předložit.  

 

27. 1. 2023                                                                                           

                                                                                                             Ing. Hana Pavelková             ¨ 
                                                                                                                            ředitelka školy 
.  
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Vyhlášení výsledků a další ujednání  

• Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy bude 
nejpozději 2. května 2023 s ohledem na zveřejnění výsledků JPZ Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání. 

• Zákonný zástupce uchazeče/uchazečky/zletilý/á uchazeč/uchazečka má možnost                  
v průběhu přijímacího řízení po předchozí domluvě s ředitelkou školy nahlédnout do spisu 
uchazeče/uchazečky o studium, termín je stanoven na 28. dubna 2023 v době od 10:00          
do 13:00 hod.  

• V souladu s ustanovením § 183 školského zákona je uchazeč/uchazečka přijat/a ke studiu 
zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě a na webových stránkách 
školy, a to anonymně pod registračním číslem po dobu alespoň 15ti dnů.  

• V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  
• Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  
• Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní potvrdí uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilé/ho 
uchazečky/uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla        o 
jejím/jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí.  

• V případě, že uchazeč/uchazečka zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává 
se tímto práva být přijat/a za žáka/žákyni Střední školy designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní. 

 


