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ŠKOLSKÝ ZÁKON 561/2004 Sb. 

§ 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání na střední škole 

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o 

předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, 

termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem 

příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí 

ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

Kritéria pro přestup z jiné školy 

Během správního řízení o přestupu budou posouzeny výsledky dosavadního 

vzdělávání a odlišnosti školního vzdělávacího programu (ŠVP) stávajícího oboru a ŠVP oboru 

Veřejnosprávní činnost, Sociální činnost, Kosmetické služby a Mechanik elektronik. 

Kritéria pro přestup žáka dle § 63 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. do vyšších 

ročníků 

• Klasifikace chování - velmi dobré. 

• Uchazeč o přestup musí mít v posledním klasifikačním období na vysvědčení ze 

školy, ze které přestupuje. Pro obory sociální činnost a veřejnosprávní činnost 

průměrný prospěch do 2,20 a pro kosmetické služby a mechanik elektronik průměrný 

prospěch do 2,30. O výjimce může rozhodnout ředitel školy. 

• Uchazeč musí mít nízký počet zameškaných hodin v průběhu předchozího studia, 

řádně omluvenou veškerou absenci a žádné kázeňské přestupky 

Uchazeč musí vykonat rozdílové zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a 

odborných předmětů s prospěchem ne horším než dobrým 

Rozhodující je volná kapacita třídy a oboru. Na základě těchto testů rozhoduje ředitel o 

zařazení do ročníku a vydá rozhodnutí. 
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Do vyšších ročníků lze přestoupit pouze z vybraných typů škol s nástupem vždy od 

nového školního roku 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – typ školy s ekonomickým a veřejnosprávním zaměřením 

SOCIÁLNÍ ČINNOST – typ školy se sociálním, zdravotnickým a pedagogickým zaměřením 

KOSMETICKÉ SLUŽBY – obory se zaměřením na kosmetiku, zdravotní zaměření 

MECHANIK ELEKTRONIK – odborná škola se zaměřením na elektro 

ROZDÍLOVÉ ZKOUŠKY – odborné předměty (dle posouzení) 

VEŘEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST  

ekonomika, právo, veřejná správa, účetnictví, písemná a elektronická komunikace 

SOCIÁLNÍ ČINNOST  

pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, zdravotní nauka, pečovatelství, sociální péče, 

sociální politika 

KOSMETICKÉ SLUŽBY  

kosmetika, materiály, zdravověda, odborný výcvik 

MECHANIK ELEKTRONIK  

základy elektrotechniky, elektronika, elektrická měření, elektronické systémy, odborný 

výcvik 


