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Přijímací řízení 

pro školní rok  

2023 – 2024  

Pro čtyřleté maturitní obory  

  

    



 

 

 

 

Přijímání žáků a dalších uchazečů k dennímu studiu  

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech 

vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,        

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),      

ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým 

je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů.   

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech 

maturitních oborů.    

Kritéria pro přijímání žáků do denní formy oboru středního 

vzdělávání s maturitní zkouškou  
 

Cestovní ruch 65-42-M/02  

Hotelnictví 65-42-M/01   

Obchodní akademie 63-41-M/02  

Strojírenství 23-41-M/01   

  

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 je jednotná přijímací zkouška, která je 

stanovena v termínech: 13. dubna a 14. dubna 2023.  

Náhradní termín:     

Pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín – 10. května 2023   

Pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín – 11. května 2023  

   

1. Přihlašování k dennímu studiu  

Uchazeč nebo za nezletilého uchazeče zákonný zástupce podává přihlášku ke vzdělávání ve 

střední škole (§ 60a školského zákona) na předepsaném tiskopisu (dále jen přihláška) ředitelce 

střední školy do 1. března 2023.  

Odkaz: Přihláška ke vzdělávání - studiu 

 

V případě podání přihlášky poštou, doporučujeme sjednat si službu informování o dodání 

pomocí SMS, zaslání doporučeně.   

Odkaz: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani 

    

Přihláška v oborech s povinnou jednotnou zkouškou je zároveň přihláškou k jednotné zkoušce. 

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky na střední školy nebo na 

dva různé maturitní obory v rámci jedné střední školy.    

Pokud uvede uchazeč o studium školu na přihlášce na 1. pořadí, koná jednotnou přijímací 

zkoušku v 1. termínu (13. 4. 2023), ve škole uvedené na přihlášce v 2. pořadí, ve druhém 

termínu (14. 4. 2023).   

  

https://www.ohsturnov.cz/images/articles/pdf/PZ2022-Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani


 

 

 

 

Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis) 

a podpis zákonného zástupce. Zákonný zástupce uvede datum narození a kontakty.   

  

Dále je součástí přihlášky lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dle nařízení 

vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

211/2010 Sb. a č. 197/2015 Sb. (lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti je vyžadováno 

pouze u oboru Hotelnictví).   

Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola razítkem a podpisem. Součástí 

přihlášky jsou dále doklady s ohledem na kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelkou školy, 

např. doklady o umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého 

jazyka, cizího jazyka a matematiky.    

 

Informace pro uchazeče z ciziny 

Odkaz: zde 

 

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:   

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky 

přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského 

poradenského zařízení.   

 

 

2. Pozvánka k přijímací zkoušce  

Uchazeč obdrží před přijímací zkouškou pozvánku s informací o přijímacím řízení, o místu         

a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru 

vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam 

povolených pomůcek pro její konání. V pozvánce bude uvedeno i registrační číslo uchazeče, 

pod kterým bude konat přijímací zkoušku a pod kterým bude zveřejněno i jeho pořadí              

v přijímacím řízení. Součástí pozvánky budou kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku                

a informace o možnosti nahlédnutí do spisu. Pozvánku si uložte.  

   

Po vykonání jednotných přijímacích zkoušek bude stanoveno dle dosaženého počtu bodů pořadí 

uchazečů v jednotlivých oborech, na základě, kterého bude rozhodnuto o jejich přijetí                   

či nepřijetí. V případě rovnosti celkového součtu bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem 

bodů dle kritéria a), poté b), d), c), e).  

 

V termínu stanoveném zákonem bude tato skutečnost oznámena uchazeči zveřejněním 

výsledků prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě na webových 

stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole. 

Od 28. dubna 2023 do 2 pracovních dnů bude stanoveno pořadí uchazečů v jednotlivých 

oborech dle výše uvedených kritérií.  

 

https://www.ohsturnov.cz/images/articles/pdf/PZ2023-MSMT_opatreni_obecne_povahy.pdf


 

 

 

 

3. Rozhodnutí  

PŘIJAT – Rozhodnutí o přijetí se nezasílá – vyhlášením výsledků na webových stránkách 

školy je rozhodnutí považováno za doručené. Do 10 dní, které se počítají ode dne následujícího 

po dni oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webových stránkách školy), je nutné dodat zápisový 

lístek (podepsaný zákonným zástupcem a uchazečem). Obdržíte ho na základní škole.                 

Při nesplnění lhůty nárok na přijetí zaniká. Pokud víte, že opravdu chcete nastoupit k nám, 

prosíme, dodejte zápisový lístek co nejdříve. Pokud víte, že volíte jinou školu, PROSÍME, 

pošlete nám e-mailem informaci, že nebudete nastupovat (dáváte tak možnost jiným 

uchazečům).  

NEPŘIJAT PRO KAPACITU – Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v den 

vyhlášení výsledků do 15:00 hodin v budově školy. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí             

o nepřijetí zaslána poštou zákonným zástupcům nebo zletilým uchazečům. Proti rozhodnutí         

o nepřijetí je možné podat odvolání (do 3 dní od převzetí rozhodnutí, na formuláři z web. stránky 

školy).   

NEPŘIJAT PRO NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ –    Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout 

v den vyhlášení výsledků do 15:00 hodin v budově školy. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí 

o nepřijetí zaslána poštou zákonným zástupcům nebo zletilým uchazečům. Podat odvolání je 

možné, nicméně uchazeč nebude moci být přijat ani v rámci tohoto odvolání (splnění kritérií je 

povinné).  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 

pracovních dnů ode dne doručení nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Odkaz:  

• Odvolání 

 

Odvolatel (zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) může vzít podané 

odvolání zpět. Formulář „Zpětvzetí odvolání“. Odkaz:  

• Zpětvzetí odvolání - zletilý žák 

• Zpětvzetí odvolání - zákonný zástupce nezletilého žáka  

 

Vyplněný formulář se doručuje na adresu školy: 

- obor cestovní ruch, hotelnictví a obchodní akademie – Zborovská 519,  

511 01 Turnov 

- obor strojírenství – Alešova 1723, 511 01 Turnov 

  

Další kola budou ředitelkou školy vyhlašována k naplnění plánovaných stavů žáků v 

jednotlivých oborech. Přihláška se i v tomto případě podává přímo ředitelce školy.    

  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru:  

  

Cestovní ruch 65-42-M/02        maximálně 30   

Hotelnictví 65-42-M/01         maximálně 30   

Obchodní akademie 63-41-M/02  maximálně 30   

Strojírenství 23-41-M/01         maximálně 30   

https://www.ohsturnov.cz/images/articles/pdf/PZ2022-odvolani_proti_rozhodnuti_reditele_o_vysledku_prijimaciho_rizeni.pdf
https://www.ohsturnov.cz/images/articles/doc/PZ2022-zpetvzeti_odvolani_-_vzor_-_zletily_zak.docx
https://www.ohsturnov.cz/images/articles/doc/PZ2022-zpetvzeti_odvolani_-_vzor-_zakonny_zastupce_plus_nezletily_zak.docx


 

 

 

 

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů:  

   

Český jazyk a literatura   maximum 50 bodů    

Matematika a její aplikace   maximum 50 bodů    

 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru 

Matematika.  

 

Kritéria přijímacího řízení pro střední vzdělávání s maturitní zkouškou:    

 

a) jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury    max. 50b.   

b) jednotná přijímací zkouška – test z matematiky          max. 50b.   

c) celkový průměrný prospěch 2. pol. 8. třídy, *1. pol. 8. třídy    max. 10b.   

d) celkový průměrný prospěch 1. pol.  9. třídy           max. 10b.   

e) umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého jazyka, cizího 

jazyka a matematiky (DVA)      max. 15b.   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 Celkem       max. 135 b.  

 

V případě rovnosti celkového součtu bodů má přednost uchazeč s vyšším počtem bodů dle 

pomocných kritérií:  

a) jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury   

b) jednotná přijímací zkouška – test z matematiky  

d) celkový průměrný prospěch 1. pol. 9. třídy   

c) celkový průměrný prospěch 2. pol. 8. třídy, *1. pol. 8. třídy 

e) umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého jazyka, cizího 

jazyka a matematiky (DVA)  

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je nutné dosažení minimálně 20 bodů z jednotné přijímací 

zkoušky (součet bodů z testu Český jazyk a literatura + Matematika) + DVA. 

  

*Výjimka:  

Nelze hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Zájemci předloží 

vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka bodů podle průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, 2. pololetí  

8. ročníku ZŠ, víceletého gymnázia  

    

Průměrný prospěch  

   ze základní školy    

Body – stupnice pro 

přijímací řízení    

1,00 - 1,20  10  

1,21 - 1,40  9  

1,41 - 1,60  8  

1,61 - 1,80  7  

1,81 – 2,00  6  

2,01 – 2,20  5  

2,21 – 2,40  4  

2,41 – 2,60  3  

2,61 – 2,80  2  

2,81 – 3,00  1  

od 3,01  0  

   

   

    

  

Body za umístění v celostátních, krajských a okresních kolech olympiád z českého 

jazyka, cizího jazyka a matematiky  

   

   1.   

místo    

2.   

místo    

3.   

místo    

Okresní kolo - počet bodů  3,0  2,0  1,0  

Krajské kolo - počet bodů  4,0  3,0  2,0  

Celostátní kolo - počet bodů  5,0  4,0  3,0  

   

  

  

  

  

V Turnově dne 10. ledna 2023 Ing. Eva Antošová   

   ředitelka školy   

  

   


