
 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 ve Střední škole 
cestovního ruchu a grafického designu 
obor 65-42-M/02 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. 
 
Přihlašování do 1. kola přijímacího řízení  
Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu do 1. 3. 2023 s vyplněným prospěchem ze základní školy 
na adresu Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o., U Josefa 118, Cihelna, 530 09 Pardubice (dále jen 
SŠCG). Majitelé  datové schránky (zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče) uvedou identifikátor datové 
schránky do kolonky adresa pro doručování. 
 
Pozvánka do 1. kola přijímacího řízení 
Na základě přihlášek budou uchazeči vyzváni ředitelkou Střední školy cestovního ruchu a grafického designu písemnou 
formou k přijímacímu řízení.  
 
V 1. kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky dne 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 (uchazeč se účastní na škole v pořadí 
vyplněném na přihlášce). Pořadí škol uvedené v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu.  
 
Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji účast písemně nejpozději do 3 dnů omluví 
ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu. 1. náhradní termín je stanoven na 10. 5. 2023, 2. náhradní termín na 
11. 5. 2023. 
 
Do 1. ročníku školního roku 2023/2024 bude přijato cca 30 uchazečů denní formy studia a cca 30 uchazečů dálkové 
formy studia dle kapacity školy. V případě nenaplnění kapacity jednoho z oborů (cestovní ruch, grafický design) je 
možné navýšit počet přijatých do druhého nabízeného oboru. 
 
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
Jednotná přijímací zkouška 
V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné přijímací 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 testů včetně jejich hodnocení je CERMAT. 
 
Rozsah testů 
Český jazyk a literatura:  60 minut čistého času, uzavřené i otevřené úlohy – max. počet bodů 50 
Matematika a její aplikace: 70 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). 
 
 
 



 

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 
Do hodnocení se započítává: 
1. celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popř. adekvátních ročníků víceletého gymnázia, 
uchazečům pobývajícím dlouhodobě v zahraničí a uchazečům – cizincům podle LEX UKRAJINA celkový průměrný 
prospěch z předpoledního a posledního ročníku ZŠ/SŠ – max. 30 bodů. 
Rozpis přidělovaných bodů – celkový prospěch 

průměrný prospěch přidělené body  průměrný prospěch přidělené body 

1,00 – 1,10 30  1,61 – 1,70 24 

1,11 – 1,20 29  1,71 – 1,80 23 

1,21 – 1,30 28  1,81 – 1,90 22 

1,31 – 1,40 27  1,91 – 2,00 21 

1,41 – 1,50 26  2,01 – 2,10 20 

1,51 – 1,60 25  2,11  a více 0 

Za ostatní vysvědčení ZŠ  -  0 bodů 
 
2. známka z profilujícího předmětu za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popř. adekvátních ročníků víceletého gymnázia, uchazečům 
pobývajícím dlouhodobě v zahraničí a uchazečům – cizincům podle LEX UKRAJINA za poslední ročník ZŠ/SŠ – max. 4 
body. 
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 

 
3. 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. 2023: 

- olympiády a soutěže (mimo sportovních) – doložená kopií diplomu: 
- školní kolo do 3. místa - 1 bod 
- okresní kolo do 3. místa - 3 body 
- krajské kolo do 3. místa - 5 bodů 
- 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). Výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní 
CERMAT nejpozději do 28. 4. 2023.  
 



 

 
 
Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude zohledněno maximálně 145 body (maximální možný součet bodů z odstavců 
1, 2 a 3).  
 
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami 
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. 
 
Uchazeči pobývající dlouhodobě v zahraničí 
Na základě ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona mají na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách nárok také uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Na základě 
jejich žádosti se těmto uchazečům promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého 
jazyk se ověří rozhovorem (úroveň A2) před zkušební komisí. Hodnotí se pouze uspěl/neuspěl a do celkového hodnocení 
se za něj nezapočítávají žádné body. Pokud uchazeč v rozhovoru neuspěje, jedná se o důvod k jeho nepřijetí ke 
vzdělávání. Uchazeč předloží s přihláškou ke vzdělání vysvědčení z posledních 2 ročníků ze zahraniční školy (popř.  
doklad o splnění povinné školní docházky, ukončeném základním vzdělání, středoškolském vzdělání apod.). 
Bližší informace zde. 
 
Uchazeči – cizinci podle LEX UKRAJINA  
Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka 
a literatury. Znalost českého jazyk se ověří rozhovorem (úroveň A2) před zkušební komisí. Hodnotí se pouze 
uspěl/neuspěl a do celkového hodnocení se za něj nezapočítávají žádné body. Pokud uchazeč v rozhovoru neuspěje, 
jedná se o důvod k jeho nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat 
didaktický test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně se žádostí uchazeč doloží kopii 
dokladu o dočasné ochraně. Uchazeč předloží s přihláškou ke vzdělávání vysvědčení z posledních 2 ročníků ze 
zahraniční školy (popř. doklad o splnění povinné školní docházky, ukončeném základním vzdělání, středoškolském 
vzdělání apod.). Pokud uchazeč z Ukrajiny s dočasnou ochranou v ČR nemá k dispozici doklady o předchozím vzdělání, 
může je nahradit čestným prohlášením, ve kterém uvede, jak byl hodnocen v jednotlivých předmětech. 
Bližší informace zde. 
 
Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem bude probíhat v termínu jednotné přijímací zkoušky vyplněném na přihlášce 
ke studiu. 
 
Pořadí uchazečů, kterým bude prominuta zkouška z českého jazyka a literatury, bude stanoveno podle tzv. 
redukovaného pořadí, které neobsahuje výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. 
 
Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí: 
- celkové hodnocení testů (ČJL a MA), 
- hodnocení testu z ČJL, 
- hodnocení testu z MA, 
- celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popř. adekvátních ročníků víceletého gymnázia, 
u uchazečů pobývajících dlouhodobě v zahraničí a uchazečů – cizinců podle LEX UKRAJINA celkový průměrný prospěch 
z předpoledního a posledního ročníku ZŠ/SŠ, 
- známka z prvního cizího jazyka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popř. adekvátních ročníků víceletého gymnázia, u uchazečů 
pobývajících dlouhodobě v zahraničí a uchazečů – cizinců podle LEX UKRAJINA za poslední ročník ZŠ/SŠ, 
- známka z druhého cizího jazyka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, popř. adekvátních ročníků víceletého gymnázia, u uchazečů 
pobývajících dlouhodobě v zahraničí a uchazečů – cizinců podle LEX UKRAJINA za poslední ročník ZŠ/SŠ. 
 

https://www.skolagrace.cz/wp-content/uploads/2023/01/OOP-LexIIPZ.pdf
https://www.skolagrace.cz/wp-content/uploads/2023/01/OOP_metodika_lex_ukrajina.pdf


 

Ke studiu bude přijato cca 30 nejlépe bodově hodnocených uchazečů pro denní formu studia (dle kapacity školy) a cca 
30 nejlépe bodově hodnocených 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. 
 
Oznámení výsledků přijímacího řízení 
Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem a zveřejní 
seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Pořadí se zveřejní pod registračními čísly. 
 
Odvolání 
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je nutné doručit do sekretariátu školy ve lhůtě 3 
pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Prostřednictvím ředitelky SŠCG bude postoupeno Krajskému úřadu 
Pardubického kraje. 
 
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. 
 
Případné další termíny přijímacího řízení oznámí ředitelka uchazečům vhodnou formou. 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 31. ledna 2023     Mgr. Zita Štieglerová, ředitelka 
 
 
 


