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Č. j.  13/2023 2.3.1

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
(Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

 Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 se skládá z jednotné zkoušky (český jazyk a matematika) 
a školní přijímací zkoušky (pohovor).

 Přihlášku je nutno odevzdat do školy nejpozději do 1. 3. 2023.

 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba.

 Přesné místo, termín a čas školní přijímací zkoušky obdrží uchazeč v pozvánce k přijímacímu řízení.

TERMÍNY ZKOUŠEK

Zkouška 1. termín 2. termín Náhradní termín

Jednotná zkouška 13. 4. 2023 14. 4. 2023 10. 5. 2023 nebo 11. 5. 2023

Školní přijímací zkouška 26. 4. 2023 27. 4. 2023 12. 5. 2023

JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY A JEJICH HODNOCENÍ

1. Jednotná zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky. 

Za jednotnou zkoušku lze získat maximálně 100 bodů (50 bodů za český jazyk a 50 bodů za 
matematiku). Výsledky jednotné zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení uchazeče.

2. Školní přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Pohovor  je zaměřen na obecné studijní 
předpoklady uchazeče a jeho motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč prezentuje výsledky svých 
mimoškolních aktivit a zájmů (výtvarná, literární a jiná díla, diplomy, osvědčení, fotografie a jiné). 
Student předloží seznam přečtené literatury (beletrie i odborné) za kalendářní rok 2022. Pohovor trvá 
20 minut. 

Do výsledku školní přijímací zkoušky budou zahrnuty také body za celkový průměr vysvědčení 
z 8. a 9. třídy: 

Průměr do 1,09 do 1,19 do 1,29 do 1,39 do 1,49 do 1,59 do 1,69 do 1,79 nad 1,80

Počet 
bodů

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Za školní přijímací zkoušku lze získat maximálně 64 bodů (56 bodů za osobnostní pohovor a 8 bodů 
za vysvědčení). Výsledky školní přijímací zkoušky tvoří 40 % celkového hodnocení uchazeče.

PŘIJETÍ KE STUDIU 

Minimální počet bodů k přijetí ke studiu je 60. Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna třída 

1. ročníku střední školy s předpokládaným počtem 30 žáků. 
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DALŠÍ USTANOVENÍ

 Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ i ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce kopie tohoto 
vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ.

 Součástí kritérií přijímacího řízení není hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 
2019/2020. Předloží-li žák toto vysvědčení, nebude zahrnuto do výpočtu celkového průměru 
vysvědčení. Průměr bude vypočítán ze zbývajících dvou vysvědčení.

 Uchazeči s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami, musí doložit doporučení pedagogicko-
psychologické poradny nebo jiného školního poradenského zařízení před konáním přijímací zkoušky.

 Ústní pohovor provádí přijímací komise jmenovaná ředitelem školy.

 Při rovnosti celkového součtu bodů za ústní pohovor a za vysvědčení rozhoduje o pořadí uchazečů 
počet bodů získaných při pohovoru. Pokud i v tomto případě dojde k rovnosti, rozhoduje o přijetí 
přijímací komise.

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na veřejně přístupném místě 
podle číselného kódu přiděleného při přijímacím řízení.

 Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka
(tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro studium na Waldorfské ZSŠ Semily, p. o., bude ověřena ústním 
pohovorem během školní přijímací zkoušky. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce 
právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace v ukrajinském jazyce.

Semily: 12. 1. 2023

Vypracoval: L. Břenková, P. Stříbrný

Schválil: Lenka Břenková, ředitelka školy
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