
Popis jednotlivých kritérií pro přijímací řízení 2022/2023 
 
Výsledky přijímací zkoušky - test Cermat – max.: 100 bodů = 60 % z celkového počtu 167 bodů (součet 
počtu bodů z testů češtiny 50 bodů, matematiky 50 bodů = 100 bodů).  
Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy: max. 67 bodů = 40 % 
z celkového počtu 167 bodů (v hodnocení jsou zahrnuty tyto aspekty – průměr, chování, cizí jazyk). 
 
Bodové hodnocení: hotelnictví, kosmetické služby, gastronomie 
Výsledky přijímací 
zkoušky 
(test Cermat) 

  max. 100 bodů 
Součet počtu bodů z testů češtiny 50 bodů, matematiky 50 
bodů, celkem 100 bodů = 60 % 

Průměr  
1,00 
1,50 
2,00 
3,50 

2. pol. 8. tř. 
28,50 bodů 
22,80 bodů 
17,10 bodů 
00,00 bodů 

 

1. pol. 9. tř. 
28,50 bodů 
22,80 bodů 
17,10 bodů 
00,00 bodů 

 

max. 57 bodů 
Od průměru 1,00 lineární závislost počtu bodů po částech 
– krok 0,10. Kladné body (čím nižší průměr, tím vyšší 
bodové ohodnocení) 

Chování 
1 
2 
3 

2. pol. 8. tř. 
2,50 bodu 
0,00 bodů 

- 2,50 bodu 
 

1. pol. 9. tř. 
2,50 bodu 
0,00 bodů 

- 2,50 bodu 
 

max. 5 bodů 
Kladné body. 
 
Záporné body (odečítají se od kladných bodů) 

Známka z cizího  
jazyka 
1 
2 
3 
4 
5 

2. pol. 8. tř. 
 

2,50 bodu 
2,00 body 
1,50 bodu 
1,00 bod 

0,00 bodů  

1. pol. 9. tř. 
 

2,50 bodu 
2,00 body 
1,50 bodu 
1,00 bod 
0,00 bodů 

max. 5 bodů 
 
Kladné body (přičítají se k získaným bodům za průměr) 

 
Bodové hodnocení: cukrář, kuchař, číšník, kadeřník, krejčí 
Průměr  
1,00 
1,50 
2,00 
3,50 

2. pol. 8. tř. 
28,50 bodů 
22,80 bodů 
17,10 bodů 
00,00 bodů 

 

1. pol. 9. tř. 
28,50 bodů 
22,80 bodů 
17,10 bodů 
00,00 bodů 

 

max. 57 bodů 
Od průměru 1,00 lineární závislost počtu bodů po částech 
– krok 0,10. Kladné body (čím nižší průměr, tím vyšší 
bodové ohodnocení) 

Chování 
1 
2 
3 

2. pol. 8. tř. 
2,50 bodu 
0,00 bodů 

- 2,50 bodu 
 

1. pol. 9. tř. 
2,50 bodu 
0,00 bodů 

- 2,50 bodu 
 

max. 5 bodů 
Kladné body. 
 
Záporné body (odečítají se od kladných bodů) 

Známka z cizího  
jazyka 
1 
2 
3 
4 
5 

2. pol. 8. tř. 
 

2,50 bodu 
2,00 body 
1,50 bodu 
1,00 bod 

0,00 bodů  

1. pol. 9. tř. 
 

2,50 bodu 
2,00 body 
1,50 bodu 
1,00 bod 
0,00 bodů 

max. 5 bodů 
 
Kladné body (přičítají se k získaným bodům za průměr) 

 
Pokud uchazeč nedoloží známku z cizího jazyka (němčiny nebo angličtiny) bude muset vykonat zkoušku 
v určeném termínu. 
 
Liberec 18. ledna 2022 
 
 
 

Ing. Zdeněk Šlaich 
ředitel střední školy 


