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KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBOR PRACOVNÍK OBCHODU PRO ŠKOLNÍ ROK 
2023/2024 
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy 
tato jednotná kritéria a způsob hodnocení jejich splnění pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro 
níže uvedený obor: 
 

Kód oboru Název učebního oboru 
Počty přijímaných 
žáků 

66-51-H/01 Pracovník obchodu (Prodavač) 14 

 
PODMÍNKA PŘIJETÍ 

• potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru. 
 

Přijímací zkoušky se nekonají. Pořadí uchazečů je dáno body za prospěch na ZŠ.  
 
BODY 
Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě dosažených bodů. Pořadí uchazečů je 
dáno součtem těchto bodů. Nejvyšší dosažitelný počet bodů je 100.  
Prospěch (0-100 bodů) 
Počet bodů za celkový průměr prospěchu ze základní školy se stanoví podle přiložené tabulky. Celkový průměr 
prospěchu ze základní školy pro uchazeče se vypočítává z průměrů za: 

• první a druhé pololetí osmého ročníku;  
• první pololetí devátého ročníku (viz tabulka).  

 
ROVNOST BODŮ 
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje postupně klasifikace z matematiky, českého jazyka a anglického 
jazyka v prvním pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy.  
 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Výsledky budou zveřejněny 24. 4. 2023 na webu školy a vstupních dveřích. Nepřijatým uchazečům přijde 
rozhodnutí poštou.  
 
ODVOLÁNÍ 
Uchazeči, kteří splní podmínky přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity oboru přijati, budou 
moci podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o 
nepřijetí. 
 
 
 
V Novém Jičíně 16. 1. 2023 
 
Mgr. Aleš Medek v. r. 
ředitel školy 

 

 

 

 

http://www.educa-sos.eu/pracovnik-obchodu
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TABULKA PŘEPOČTU PROSPĚCHU NA BODY  
 

Celkový průměr 
Body Celkem 

8. ročník 9. ročník  

1,0-1,50 50 50 100 

1,51,-2,0 30 30 60 

2,01-2,50 20 20 40 

2,51-3,0 10 10 20 
 


