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Kritéria hodnocení přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 
Střední škola Sion High School, Hradec Králové 

 
1. Gymnázium (všeobecné nebo se sportovním zaměřením) 

denní forma studia, kód oboru 79-41-K/41  

  
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15 
 

• uchazeči, kteří mají průměr z vysvědčení za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku do 
1,50 včetně, nemusí konat písemnou zkoušku z českého jazyka a matematiky  

 
Hodnocení písemné přijímací zkoušky (max. 50 bodů) 
V letošním školním roce budou uchazeči psát testy vytvořené naší školou, tedy přizpůsobené více 
potřebám naší školy, oproti obvyklým státním testům vytvořenými Cermatem.  
 

o Písemný test z matematiky (25 bodů) 
o Písemný test z českého jazyka (25 bodů) 

 
Hodnocení pohovoru (max. 60 bodů) 
Pohovor s uchazečem je pro nás v rámci přijímacího řízení klíčovým aspektem, mj. sloužícím i ke 
vzájemnému poznání případného budoucího studenta a pedagogů školy. Součást pohovoru tvoří 
mj. zhodnocení studijních předpokladů, motivace ke studiu na naší škole, diskuse o specificích 
studia u nás s ohledem na přístup studentů. 
 
Hodnocení prospěchu ze základní školy (max. 60 bodů) 

• Vysvědčení – za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  
 
Celkový průměr se bere jako průměr z průměrů uvedených vysvědčení 
o 60 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,0 a 1,5 včetně 
o 30 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,5 a 1,7 včetně 
o 20 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,7 a 1,9 včetně 
o 10 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,9 a 2,1 včetně 
o   5 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 2,1 a 2,4 včetně 

 
▪ Chování: stupeň 2  -15 bodů, stupeň 3 - 25 bodů 

 
   Hodnocení soutěží, zájmových a mimoškolních činností (max. 10 bodů) 

• Úspěchy v soutěžích a zájmová či mimoškolní činnost  
 
   5 - 10 bodů za jeden úspěch na olympiádách a soutěžích vyhlášených MŠMT z období 2. stupně ZŠ 

▪ od 3. místa v okresním či krajském kole a lépe 
▪ lze započítat max. 2 úspěchy 
▪ je třeba doložit kopií diplomu či jiným věrohodným potvrzením 

   5 - 10 bodů za sportovní úspěch z období 2. stupně ZŠ  
▪ od 3. místa v krajském kole a lépe 
▪ lze započítat max. 2 úspěchy 
▪ je třeba doložit kopií diplomu či jiným věrohodným potvrzením 

1 – 4 body za pravidelnou docházku (alespoň 1h týdně) na kroužky v ZUŠ, do středisek volného času,                     
sportovních klubů či jiných zájmových zařízeních s min. docházkou 12 měsíců na 2. stupni (doloženo 
potvrzením)   
2 – 6 bodů pravidelná docházka (alespoň 1h týdně) na kroužky v ZUŠ, do středisek volného času, 
sportovních klubů či jiných zájmových zařízeních s min. docházkou 24 měsíců na 2. stupni (doloženo 
potvrzením)  
 
Celkem v součtu všech dílčích bodování je uděleno maximálně 130 bodů. 
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Výsledné pořadí uchazečů 

• Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného celkového součtu bodů 
v sestupném pořadí. 

 

• V případě shodného celkového počtu bodového zisku budou přednostně přijati uchazeči  
o s lepším výsledkem z pohovoru 
o s lepším výsledkem z písemné zkoušky z českého jazyka 
o s lepším výsledkem z písemné zkoušky z matematiky 
o s lepším celkovým průměrem z vysvědčení  
o s lepším bodovým ziskem v soutěžích a zájmové či mimoškolní činnosti 

 
 
 

 
 

2. Pedagogické lyceum (zaměření Humanitní studia nebo Tělesná výchova a 
sport) - denní forma studia kód oboru 78-42-M/03 

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15 
 

• uchazeči, kteří mají průměr z vysvědčení za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku do 
1,50 včetně, nemusí konat písemnou zkoušku z českého jazyka a matematiky  

 
 
Hodnocení písemné přijímací zkoušky (max. 50 bodů) 
V letošním školním roce budou uchazeči psát testy vytvořené naší školou, tedy přizpůsobené více 
potřebám naší školy, oproti obvyklým státním testům vytvořenými Cermatem.  
 

o Písemný test z matematiky (25 bodů) 
o Písemný test z českého jazyka (25 bodů) 

 
 
Hodnocení pohovoru (max. 60 bodů) 
Pohovor s uchazečem je pro nás v rámci přijímacího řízení klíčovým aspektem, mj. sloužícím i ke 
vzájemnému poznání případného budoucího studenta a pedagogů školy.  
Součást pohovoru tvoří mj. i týmová aktivita a dále prezentace vlastní přípravy v rozsahu max. 3 
minut z oblasti dle vlastního výběru (výtvarná tvorba, hudební přednes, připravený program pro 
děti, přednes básně či prózy, ukázka kreativní činnosti aj. – podrobnější informace budou součástí 
pozvánky) 
Součást pohovoru je dále zhodnocení studijních předpokladů, motivace ke studiu na naší škole, 
diskuse o specificích studia u nás s ohledem na přístup studentů. 
 
 
Hodnocení prospěchu ze základní školy (max. 60 bodů) 

• Vysvědčení – za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  
 
Celkový průměr se bere jako průměr z průměrů uvedených vysvědčení 
o 60 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,0 a 1,5 včetně 
o 30 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,5 a 1,7 včetně 
o 20 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,7 a 1,9 včetně 
o 10 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,9 a 2,1 včetně 
o   5 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 2,1 a 2,4 včetně 

 
▪ Chování: stupeň 2  -15 bodů, stupeň 3 - 25 bodů 
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   Hodnocení soutěží, zájmových a mimoškolních činností (max. 10 bodů) 

• Úspěchy v soutěžích a zájmová či mimoškolní činnost  
 
   5 - 10 bodů za jeden úspěch na olympiádách a soutěžích vyhlášených MŠMT z období 2. stupně ZŠ 

▪ od 3. místa v okresním či krajském kole a lépe 
▪ lze započítat max. 2 úspěchy 
▪ je třeba doložit kopií diplomu či jiným věrohodným potvrzením 

   5 - 10 bodů za sportovní úspěch z období 2. stupně ZŠ  
▪ od 3. místa v krajském kole a lépe 
▪ lze započítat max. 2 úspěchy 
▪ je třeba doložit kopií diplomu či jiným věrohodným potvrzením 

1 – 4 body za pravidelnou docházku (alespoň 1h týdně) na kroužky v ZUŠ, do středisek volného času,                  
sportovních klubů či jiných zájmových zařízeních s min. docházkou 12 měsíců na 2. stupni (doloženo 
potvrzením)   
2 – 6 bodů pravidelná docházka (alespoň 1h týdně) na kroužky v ZUŠ, do středisek volného času, 
sportovních klubů či jiných zájmových zařízeních s min. docházkou 24 měsíců na 2. stupni (doloženo 
potvrzením)  
 
Celkem v součtu všech dílčích bodování je uděleno maximálně 130 bodů. 

 
 

Potřebná zdravotní potvrzení 

• Zdravotní potvrzení praktického lékaře (na přihlášku) – nutné uvést od lékaře „bez omezení“ 
(součástí studia jsou i různé sportovní kurzy) 

 
Výsledné pořadí uchazečů 

• Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného celkového součtu bodů 
v sestupném pořadí. 

 

• V případě shodného celkového počtu bodového zisku budou přednostně přijati uchazeči  
o s lepším výsledkem z pohovoru 
o s lepším výsledkem z písemné zkoušky českého jazyka 
o s lepším celkovým průměrem z vysvědčení  
o s lepším bodovým ziskem v soutěžích a zájmové či mimoškolní činnosti 
o s lepším výsledkem z písemné zkoušky z matematiky 

 
 

 
 
 
 

3. Předškolní a mimoškolní pedagogika  
denní forma studia, kód oboru 75-31-M/01 

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30  
 

• uchazeči, kteří mají průměr z vysvědčení za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku do 
1,70 včetně, nemusí konat písemnou zkoušku.  

 
 
Hodnocení písemné přijímací zkoušky (max. 30 bodů) 
V letošním školním roce budou uchazeči psát testy vytvořené naší školou, tedy přizpůsobené více 
potřebám naší školy, oproti obvyklým státním testům vytvořenými Cermatem.  

 
o Písemný test z českého jazyka (30 bodů) 
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Hodnocení pohovoru (max. 70 bodů) 
Pohovor s uchazečem o studium je pro nás v rámci přijímacího řízení klíčovým aspektem, mj. 
sloužícím i ke vzájemnému poznání případného budoucího studenta a pedagogů školy.  
Součást pohovoru tvoří mj. i týmová aktivita a dále prezentace vlastní přípravy v rozsahu max. 3 
minut z oblasti dle vlastního výběru (výtvarná tvorba, hudební přednes, připravený program pro 
děti, přednes básně či prózy, ukázka kreativní činnosti aj. – podrobnější informace budou součástí 
pozvánky) 
Součást pohovoru je dále zhodnocení studijních předpokladů, motivace ke studiu na naší škole, 
diskuse o specificích studia u nás s ohledem na přístup studentů. 

 
 
Hodnocení prospěchu ze základní školy (max. 40 bodů) 

• Vysvědčení – za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  
 
Celkový průměr se bere jako průměr z průměrů uvedených vysvědčení 
o 40 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,0 a 1,5 včetně 
o 30 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,5 a 1,7 včetně 
o 20 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,7 a 1,9 včetně 
o 10 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 1,9 a 2,1 včetně 
o   5 bodů - celkový průměr z obou vysvědčení je mezi 2,1 a 2,4 včetně 

 
▪ Chování: stupeň 2  -15 bodů, stupeň 3 - 25 bodů 

   
 
 Práce s dětmi (max. 20 bodů) 

• Potvrzení o pravidelné práci s dětmi  

• Pravidelná činnost s dětmi v rámci zájmových činností, sportovních klubů, volnočasových 
aktivitách, na dětských táborech apod.  

• Čím pravidelnější, častější činnost, případně čím více odpovědnosti a samostatnosti, tím více 
bodů 

 
 
 Hodnocení soutěží, zájmových a mimoškolních činností (max. 10 bodů) 

• Úspěchy v soutěžích a zájmová či mimoškolní činnost  
 
   5 - 10 bodů za jeden úspěch na olympiádách a soutěžích vyhlášených MŠMT z období 2. stupně ZŠ 

▪ od 3. místa v okresním či krajském kole a lépe 
▪ lze započítat max. 2 úspěchy 
▪ je třeba doložit kopií diplomu či jiným věrohodným potvrzením 

   5 - 10 bodů za sportovní úspěch z období 2. stupně ZŠ  
▪ od 3. místa v krajském kole a lépe 
▪ lze započítat max. 2 úspěchy 
▪ je třeba doložit kopií diplomu či jiným věrohodným potvrzením 

1 – 4 body za pravidelnou docházku (alespoň 1h týdně) na kroužky v ZUŠ, do středisek volného času,                    
sportovních klubů či jiných zájmových zařízeních s min. docházkou 12 měsíců na 2. stupni (doloženo 
potvrzením)   
2 – 6 bodů pravidelná docházka (alespoň 1h týdně) na kroužky v ZUŠ, do středisek volného času, 
sportovních klubů či jiných zájmových zařízeních s min. docházkou 24 měsíců na 2. stupni (doloženo 
potvrzením)  
 
 
Celkem v součtu všech dílčích bodování je uděleno maximálně 130 bodů. 
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Potřebná zdravotní potvrzení 

• Zdravotní potvrzení praktického lékaře (na přihlášku) – nutné uvést od lékaře „bez omezení“ 
(součástí studia jsou i různé sportovní kurzy) 

• Potvrzení logopeda či foniatra o bezzávadné výslovnosti (na přihlášku nebo jako přílohu 
přihlášky) – možno dodat i v průběhu přijímacího řízení, až do zahájení studia. 

 
Výsledné pořadí uchazečů 

• Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného celkového součtu bodů 
v sestupném pořadí. 

 

• V případě shodného celkového počtu bodového zisku budou přednostně přijati uchazeči  
o s lepším výsledkem z pohovoru 
o s lepším výsledkem z písemné zkoušky českého jazyka 
o s lepším bodovým ziskem za pravidelnou práci s dětmi 
o s lepším celkovým průměrem z vysvědčení  
o s lepším bodovým ziskem v soutěžích a zájmové či mimoškolní činnosti 

 
 
 
 

 

 4. Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dálková forma studia, kód oboru 75-31-M/01 

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10 

 
 

Hodnocení pohovoru (max. 80 bodů) 
Pohovor s uchazečem o studium je pro nás v rámci přijímacího řízení klíčovým aspektem, mj. 
sloužícím i ke vzájemnému poznání případného budoucího studenta a pedagogů školy.  
Součást pohovoru tvoří mj. i týmová aktivita a dále prezentace vlastní přípravy v rozsahu max. 3 
minut z oblasti dle vlastního výběru (výtvarná tvorba, hudební přednes, připravený program pro 
děti, přednes básně či prózy, ukázka kreativní činnosti aj. – podrobnější informace budou součástí 
pozvánky) 
Součást pohovoru je dále zhodnocení studijních předpokladů, motivace ke studiu na naší škole, 
diskuse o specificích studia u nás s ohledem na přístup studentů. 

 
 
 Práce s dětmi (max. 20 bodů) 

• Potvrzení o pravidelné práci s dětmi  

• Pravidelná činnost s dětmi v rámci zájmových činností, sportovních klubů, volnočasových 
aktivitách, na dětských táborech apod. a ve školách či školských zařízeních 

• Čím pravidelnější, častější činnost, případně čím více odpovědnosti a samostatnosti, tím více 
bodů 

 
Celkem v součtu všech dílčích bodování je uděleno maximálně 100 bodů. 
 
 
Potřebná zdravotní potvrzení 

• Zdravotní potvrzení praktického lékaře (na přihlášku) – nutné uvést od lékaře „bez omezení“  

• Potvrzení logopeda či foniatra o bezzávadné výslovnosti (na přihlášku nebo jako přílohu 
přihlášky) – možno dodat i v průběhu přijímacího řízení, až do zahájení studia. 

 
 

 

mailto:info@highschool.cz


 
 

Ředitelství školy: Centrum Sion, Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové, IČ: 71341501, tel: 734 684 291, e-mail: info@highschool.cz, http://www.highschool.cz 

Výsledné pořadí uchazečů 

• Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného celkového součtu bodů 
v sestupném pořadí. 

 

• V případě shodného celkového počtu bodového zisku budou přednostně přijati uchazeči  
o s lepším výsledkem z pohovoru 

 
 
 

5. Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dálková forma studia zkrácená, kód oboru 75-31-M/01 

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10 

 
 

Hodnocení pohovoru (max. 80 bodů) 
Pohovor s uchazečem o studium je pro nás v rámci přijímacího řízení klíčovým aspektem, mj. 
sloužícím i ke vzájemnému poznání případného budoucího studenta a pedagogů školy.  
Součást pohovoru tvoří mj. i týmová aktivita a dále prezentace vlastní přípravy v rozsahu max. 3 
minut z oblasti dle vlastního výběru (výtvarná tvorba, hudební přednes, připravený program pro 
děti, přednes básně či prózy, ukázka kreativní činnosti aj. – podrobnější informace budou součástí 
pozvánky) 
Součást pohovoru je dále zhodnocení studijních předpokladů, motivace ke studiu na naší škole, 
diskuse o specificích studia u nás s ohledem na přístup studentů. 

 
 
 Práce s dětmi (max. 20 bodů) 

• Potvrzení o pravidelné práci s dětmi  

• Pravidelná činnost s dětmi v rámci zájmových činností, sportovních klubů, volnočasových 
aktivitách, na dětských táborech apod. a ve školách či školských zařízeních 

• Čím pravidelnější, častější činnost, případně čím více odpovědnosti a samostatnosti, tím více 
bodů 

 
Celkem v součtu všech dílčích bodování je uděleno maximálně 100 bodů. 
 
 
Potřebná zdravotní potvrzení 

• Zdravotní potvrzení praktického lékaře (na přihlášku) – nutné uvést od lékaře „bez omezení“  

• Potvrzení logopeda či foniatra o bezzávadné výslovnosti (na přihlášku nebo jako přílohu 
přihlášky) – možno dodat i v průběhu přijímacího řízení, až do zahájení studia. 

 
 
Výsledné pořadí uchazečů 

• Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného celkového součtu bodů 
v sestupném pořadí. 

 

• V případě shodného celkového počtu bodového zisku budou přednostně přijati uchazeči  
o s lepším výsledkem z pohovoru 

 
V Hradci Králové dne 31. ledna 2021 
 

 
Denis Doksanský     Mgr. Yvona Klánová 
   výkonný ředitel              ředitelka školy  

pro pedagogickou oblast  
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