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Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na SOŠ a SOU Praha – 
Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 – Čakovice                           

 
Upozornění:  v souladu s § 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění 

může uchazeč o studium v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky do denní 

formy studia. Tyto přihlášky může uchazeč podat i na jednu školu do dvou různých oborů a 

tím zvýšit svoji šanci být přijat na zvolenou školu. Termín podání přihlášky ke studiu pro 1. 

kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2021. 

 

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji pro 

přijímací řízení na školní rok 2021/2022 pro přijetí do příslušných oborů středního vzdělání 

s maturitní zkouškou a oborů středního vzdělání s výučním listem do denní formy studia 

následující kriteria: 

 

Kriteria pro obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

1. RVP GASTRONOMIE 65-41-L/01 

ŠVP Gastronomie – kuchař 

ŠVP Gastronomie – číšník 

 

Do tohoto oboru budou přijímáni pouze uchazeči, kteří absolvovali povinnou školní 

docházku. Toto doloží předložením příslušných vysvědčení při nástupu na SŠ v září 2021. 

 

Pro potřeby přijímacího řízení uchazeči vyplní na přihlášce ke vzdělávání výsledné hodnocení 

ze všech povinných předmětů a chování za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. 

Obdobně toto platí i pro žáky, kteří ukončují základní vzdělávání v nižším ročníku). 

 

I. 

 

Pokud počet podaných přihlášek bude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů. 

 

Uchazeči konají v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění jednotnou 

přijímací zkoušku skládající se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura (60 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

(70 minut).  

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:  

 1. termín: 12. dubna 2021  
 2. termín: 13. dubna 2021 
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Náhradní termín (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů k řádnému termínu 

přijímací zkoušky nemohou dostavit):  

1. termín: 12. května 2021 

  2. termín: 13. května 2021 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení budou přepočítávány na body. Pořadí 

pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu 

dosažených bodů z jednotlivých kritérií: 

 

1. Body za jednotné přijímací zkoušky (60 %): součet bodů (M + ČJ) x 0,6  

2. Body za prospěch* (30 %): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,3  

3. Body za chování (10%):  
 

 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 10 

1,31 – 1,60 8 

1,61 – 2,00 3 

2,01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 

 

 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z anglického jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 

 

II. 

 

Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů. 

 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů, tak v souladu s mimořádným opatřením MŠMT č. j.: MŠMT – 

43073/2020-3 nebudou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku. O této skutečnosti 

bude ředitelka školy informovat uchazeče nejpozději do 8. 3. 2021 na webových stránkách 

školy (www.sou-cakovice.cz). 

 

Výsledné pořadí uchazečů se vyhodnotí následovně: 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení (studijní průměr a průměr z chování 

ve výše uvedených hodnotících období) budou přepočítávány na body. Pořadí pro přijetí do 

http://www.sou-cakovice.cz/
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1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu dosažených 

bodů z jednotlivých kritérií: 

 

1. Body za prospěch* (60 %): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,6  

2. Body za chování (40%):  
 

 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 40 

1,31 – 1,60 25 

1,61 – 2,00 10 

2, 01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 

 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z anglického jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 

 

2. RVP CHOVATEL CIZOKRAJNÝCH ZVÍŘAT 41-43-L/01 

ŠVP Chovatel cizokrajných zvířat 

 

Do tohoto oboru budou přijímáni pouze uchazeči, kteří absolvovali povinnou školní 

docházku. Toto doloží předložením příslušných vysvědčení při nástupu na SŠ v září 2021. 

 

Pro potřeby přijímacího řízení uchazeči vyplní na přihlášce ke vzdělávání výsledné hodnocení 

ze všech povinných předmětů a chování za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. 

Obdobně toto platí i pro žáky, kteří ukončují základní vzdělávání v nižším ročníku). 

 

I. 

 

Pokud počet podaných přihlášek bude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů. 

 

Uchazeči konají v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění jednotnou 

přijímací zkoušku skládající se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura (60 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

(70 minut).  

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:  

 1. termín: 12. dubna 2021  
 2. termín: 13. dubna 2021 
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Náhradní termín (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů k řádnému termínu 

přijímací zkoušky nemohou dostavit):  

1. termín: 12. května 2021 

  2. termín: 13. května 2021 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení budou přepočítávány na body. Pořadí 

pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu 

dosažených bodů z jednotlivých kritérií: 

 

1. Body za jednotné přijímací zkoušky (60 %): součet bodů (M + ČJ) x 0,6  

2. Body za prospěch* (30 %): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,3  

3. Body za chování (10%):  
 

 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 10 

1,31 – 1,60 8 

1,61 – 2,00 3 

2,01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 

 

 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z přírodopisu (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z anglického 

jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 

 

II. 

 

Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů. 

 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů, tak v souladu s mimořádným opatřením MŠMT č. j.: MŠMT – 

43073/2020-3 nebudou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku. O této skutečnosti 

bude ředitelka školy informovat uchazeče nejpozději do 8. 3. 2021 na webových stránkách 

školy (www.sou-cakovice.cz).  

 

Výsledné pořadí uchazečů se vyhodnotí následovně: 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení (studijní průměr a průměr z chování 

ve výše uvedených hodnotících období) budou přepočítávány na body. Pořadí pro přijetí do 

http://www.sou-cakovice.cz/
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1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu dosažených 

bodů z jednotlivých kritérií: 

 

1. Body za prospěch* (60 %): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,6  

2. Body za chování (40%):  
 

 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 40 

1,31 – 1,60 25 

1,61 – 2,00 10 

2, 01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 

 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z přírodopisu (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z anglického 

jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 

 

 

3. Dvouleté denní nástavbové studium středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

RVP PODNIKÁNÍ 65-41-L/51 

   ŠVP Podnikání 

 

Do tohoto oboru budou přijímáni pouze uchazeči, kteří úspěšně absolvovali střední 

vzdělávání s výučním listem. Toto doloží předložením příslušných vysvědčení při nástupu na 

SŠ v září 2021. 

 

Pro potřeby přijímacího řízení uchazeči vyplní na přihlášce ke vzdělávání výsledné hodnocení 

ze všech povinných předmětů a chování za 1. pololetí 2. ročníku a za 1. pololetí 3. ročníku 

střední školy.  

 

I. 

 

Pokud počet podaných přihlášek bude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů. 

 

Uchazeči konají v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění jednotnou 

přijímací zkoušku skládající se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura (60 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

(70 minut).  
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Termíny jednotných přijímacích zkoušek:  

 1. termín: 12. dubna 2021  
 2. termín: 13. dubna 2021 
 

Náhradní termín (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů k řádnému termínu 

přijímací zkoušky nemohou dostavit):  

1. termín: 12. května 2021 

  2. termín: 13. května 2021 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení budou přepočítávány na body. Pořadí 

pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu 

dosažených bodů z jednotlivých kritérií: 

 

1. Body za jednotné přijímací zkoušky (60 %): součet bodů (M + ČJ) x 0,6  

2. Body za prospěch* (30 %): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,3  

3. Body za chování (10%):  
 

 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 10 

1,31 – 1,60 8 

1,61 – 2,00 3 

2,01 a více 0 
     * průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 
 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z anglického jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 

 

II. 

 

Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů. 

 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů, tak v souladu s mimořádným opatřením MŠMT č. j.: MŠMT – 

43073/2020-3 nebudou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku. O této skutečnosti 

bude ředitelka školy informovat uchazeče nejpozději do 8. 3. 2021 na webových stránkách 

školy (www.sou-cakovice.cz).  

 

 

http://www.sou-cakovice.cz/
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Výsledné pořadí uchazečů se vyhodnotí následovně: 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení (studijní průměr a průměr z chování 

ve výše uvedených hodnotících období) budou přepočítávány na body. Pořadí pro přijetí do 

1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu dosažených 

bodů z jednotlivých kritérií: 

 

1. Body za prospěch* (60 %): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,6  

2. Body za chování (40%):  
 

 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 40 

1,31 – 1,60 25 

1,61 – 2,00 10 

2, 01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 

 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z anglického jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 
 

 

KRITÉRIA PRO OBORY POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM 

 

1. Tříletý obor středního vzdělávání s výučním listem: : 

RVP KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 65-51-H/01  

ŠVP Kuchař  

ŠVP Kuchař – číšník  

 

Do tohoto oboru se přijímací zkoušky nekonají. 

 

Do tohoto oboru budou přijímáni pouze uchazeči, kteří absolvovali povinnou školní 

docházku. Toto doloží předložením příslušných vysvědčení při nástupu na SŠ v září 2021. 

 

Pro potřeby přijímacího řízení uchazeči vyplní na přihlášce ke vzdělávání výsledné hodnocení 

ze všech povinných předmětů a chování za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. 

Obdobně toto platí i pro žáky, kteří ukončují základní vzdělávání v nižším ročníku). 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení budou přepočítávány na body. Pořadí 

pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu 

dosažených bodů z jednotlivých kritérií: 



                                                                                     Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

  SOŠ a SOU, Praha – Čakovice, Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 

[8] 

 

1. Body za prospěch* (60%): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,6 

2. Body za chování (40%): 
 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 40 

1,31 – 1,60 25 

1,61 – 2,00 10 

2, 01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 

 

V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z anglického jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 

 

2. Dvouletý obor středního vzdělávání s výučním listem:  

RVP Práce ve stravování 65-51-E/02  

ŠVP Provoz společného stravování  
 

Do tohoto oboru se přijímací zkoušky nekonají.  

 

Do tohoto oboru budou přijímáni pouze uchazeči, kteří absolvovali povinnou školní 

docházku. Toto doloží předložením příslušných vysvědčení při nástupu na SŠ v září 2021. 

 

Pro potřeby přijímacího řízení uchazeči vyplní na přihlášce ke vzdělávání výsledné hodnocení 

ze všech povinných předmětů a chování za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy. 

Obdobně toto platí i pro žáky, kteří ukončují základní vzdělávání v nižším ročníku). 

 

Všechny sledované ukazatele v rámci přijímacího řízení budou přepočítávány na body. Pořadí 

pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 bude stanoveno podle celkového počtu 

dosažených bodů z jednotlivých kritérií: 
 

1. Body za prospěch* (60%): (110 – (celkový průměr x 10)) x 0,6 

2. Body za chování (40%): 
 

Klasifikace chování - průměr Body 

1,00 – 1,30 40 

1,31 – 1,60 25 

1,61 – 2,00 10 

2, 01 a více 0 
      
* průměrný prospěch – známka za chování se nezahrnuje 
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V případě shody bodů rozhodují o příznivějším umístění uchazeče následující ukazatele 

v uvedeném pořadí: lepší prospěch na základní škole, lepší prospěch z českého jazyka 

(průměr známek z přihlášky), lepší prospěch z matematiky (průměr známek z přihlášky), 

lepší prospěch z anglického jazyka resp. z 1. cizího jazyka (průměr známek z přihlášky). 
 

 

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY 

 

 Přihláška se podává na platném tiskopisu, který stanoví MŠMT (viz web stránky školy nebo 

MŠMT).  

 Na přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje včetně podpisu uchazeče a jeho 

zákonného zástupce.  

 Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 

přihláškách školy, obory vzdělávání, kód včetně školního vzdělávacího programu (ŠVP) v 

tomtéž pořadí.  

 Přihláška do všech oborů musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke 

studiu vybraného oboru vzdělávání a schopnosti vykonávat odborný výcvik v plném 

rozsahu (platí pro všechny obory) – v tomto potvrzení musí být jednoznačně uveden název 

a kód oboru vzdělávání.  

 Součástí přihlášky je klasifikace z příslušných ročníků školy (za 1. pololetí 8. třídy a za 1. 

pololetí 9. třídy), kterou žák navštěvuje nebo navštěvoval, potvrzená otiskem razítka a 

podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance nebo ověřené kopie vysvědčení 

z těchto ročníků.  

 V souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

dodají uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského 

zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.  

 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ 

 

 Každý uchazeč u oborů vzdělání, kde se koná přijímací zkouška, obdrží pozvánku k jejímu 

vykonání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, v náhradním termínu 

nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.  

 Každý uchazeč u oborů vzdělání, kde se přijímací zkouška nekoná, obdrží informační dopis s 

registračním číslem a doplňujícími informacemi k přijímacímu řízení přibližně 14 dní před 

termínem vyhlášení výsledků přijímacího řízení.  

 Každý uchazeč může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném 

termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve 

škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se započítává lepší výsledek.  

 V případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí 

vzdělání ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého 
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jazyka (§ 20 odst. 4 věta druhá a § 59 odst. 1 školského zákona) ověřuje komise, jejímž 

předsedou je ředitel školy, formou rozhovoru způsobilost žáka se vzdělávat v českém jazyce. 

 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení probíhá formou zveřejnění (na veřejně přístupném 

místě školy a na webu školy) seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 

číslem. Rozhodnutí se zasílá jen nepřijatým uchazečům.  

 S přihláškou obdrží každý žák na základní škole, kterou navštěvuje, jeden "zápisový lístek", 

který musí být potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka školy (netýká se 

nástavbového studia).  

 Uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky základní školy, obdrží zápisový lístek na příslušném 

Krajském úřadu podle místa trvalého bydliště.  

 Přijatý uchazeč musí potvrdit svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (netýká se nástavbového studia).  

 

TATO KRITERIA JSOU PLATNÁ I PRO DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

V Praze 2021-01-05 

 

 

 

 

Mgr. Věra Nováková v. r. 

ředitelka SOŠ a SOU, Praha - Čakovice 


