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Přijímací řízení pro uchazeče o vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 1. kolo 

37 – 42 – M/01 Logistické a finanční služby – denní forma vzdělávání 

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání 

 

Kritéria pro přijetí: 

• hodnocení na vysvědčení ze základní školy za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 

9. ročníku z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky – max. 30 bodů (1 = 5 bodů, 2 = 3 

body, 3 = 1 bod). Podíl na celkovém hodnocení uchazeče 21 %  

• výsledky jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace – max. 100 bodů. Podíl na celkovém 

hodnocení uchazeče 69 % 

• přihlédnutí k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče (účast v krajských a vyšších kolech soutěžích – max.5 bodů, primární zájem 

o studium technických oborů nabízených školou – max. 5 bodů, bonifikace uchazečů 

víceletých gymnázií – max. 5 bodů). Podíl na celkovém hodnocení uchazeče 10 % 

• v případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek jednotné přijímací zkoušky z vzdělávacího 

oboru Matematika a její aplikace, příp. z Českého jazyka a literatury. 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami uzpůsobí ředitelka školy podmínky pro konání 

jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží 

k přihlášce. 

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo ČR a kteří nekonali na žádost jednotnou zkoušku 

z českého jazyka a literatury (§ 20 odst. 4 ŠZ), bude ověřena znalost českého jazyka formou 

rozhovoru v den konání jednotné zkoušky. Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky vytvoří 

ředitelka školy ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání redukované pořadí, 

které se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí. 

Podmínky pro přijetí: 

• správně vyplněná a podaná přihláška ke vzdělávání – termín 1. 3. 2021 

• splnění povinné školní docházky 

• vykonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

• u uchazečů cizinců osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR 

a dodání potvrzení k pobytu 

• potvrzení zájmu přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:      30 
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V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů, může ředitelka školy nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout 

o nekonání jednotné přijímací zkoušky. 

 

 

 

 

V Plzni 26. 1. 2021 

RNDr. Lenka Holubová 

ředitelka školy 
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