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Jednotná kritéria přijímacího řízení 2008
( v souladu s odst.4 §60 a odst.5 §61 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění)

SCIO testy - maximální počet bodů (dle současných informací SCIO-mohou 
se změnit):

ČJL 40 bodů
MAT 30 bodů
OSP 60 bodů
Celkem 130 bodů

Bodová hodnocení v jednotlivých testech se přepočítají pomocí následujících koeficientů na 
stejnou váhu (stejný počet bodů):
ČJL 60/40=1,5
MAT 60/30=2
OSP 60/60=1
Celkem 180 bodů

Další bonifikace:
Prospěch ZŠ – čtyřleté studium
Z vysvědčení za 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku z předmětů – český 
jazyk, cizí jazyk (u dvou jazyků vždy ten s lepším výsledkem), dějepis, občanská výchova, 
zeměpis,  matematika,  přírodopis,  fyzika,  chemie  získá  uchazeč  body  navíc  podle 
následujícího klíče:
 za každou jedničku + 0,5 bodu – maximum 9x3x0,5=13,5 bodu,
 z této  bonifikace  se  strhne  za  každé  zhoršení  prospěchu  v uvedených  předmětech  a 

obdobích o jeden stupeň vždy půl bodu.

Prospěch ZŠ – osmileté studium
Z vysvědčení  za 1.pololetí  5.ročníku z předmětů – český jazyk,  cizí  jazyk (u dvou jazyků 
vždy ten s lepším výsledkem), vlastivěda, matematika, přírodověda, získá uchazeč body navíc 
dle následujícího klíče:
 za každou jedničku + 0,5 bodu – maximum 5x0,5=2,5 bodu,
 z této bonifikace se strhne za každé zhoršení prospěchu v uvedených předmětech o jeden 

stupeň vždy půl bodu.



Soutěže
U uchazečů o čtyřleté studium zohledňujeme pouze soutěže, kterých se uchazeči zúčastnili od 
6. ročníku ZŠ.
Bonifikovány budou soutěže  jednotlivců uvedené ve Věstníku  MŠMT pro rok 2007/2008 
sešit 8 - č.j. 14 268/2007-51 typu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11, A13.
Soutěže potvrzené školou (např. na přihlášce, resp. její příloze) bonifikujeme uchazeči podle 
následujícího klíče: 
 účast v okresním kole bez umístění + 1 bod
 umístění v okresním kole 1.-3.místo + 2 body
 krajské kolo bez umístění + 3 body
 umístění v krajském kole 1.-3.místo + 4 body
 další vyšší kola soutěží + 5 bodů

Při rovnosti celkového počtu bodů u uchazečů rozhoduje o přijetí bonifikace prospěchu ze ZŠ 
a k výstupnímu hodnocení žáka.

V Kladně dne 5.11.2007

RNDr. Milena Minaříková
ředitelka školy
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