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Kritéria přijímacího řízení na střední školu 
 

• Přihláška k přijímacím zkouškám musí být do školy doručena nejpozději 1. 3. 2022, a to 
osobně (kancelář školy: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice) nebo poštou 
(adresa: Waldorfské lyceum, Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice). 
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba. 

• Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna třída 1. ročníku s předpokládaným 
maximálním počtem 30 studentů. 

• Přijímací řízení obsahuje dvě části: státní přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku. 
V rámci státní přijímací zkoušky je možné získat maximálně 60 bodů, v rámci školní 
přijímací zkoušky maximálně 40 bodů. Uchazeč musí absolvovat obě části přijímacího 
řízení. 

• Přesné místo, termín a čas přijímacích zkoušek obdrží uchazeč v pozvánce k přijímacímu 
řízení. 

 
Termíny přijímacích zkoušek (1.kolo): 
 
Přijímací zkouška 1. termín 2. termín 3. termín 
Státní  úterý 12. 4. 2022 středa 13. 4. 2022 - 
Školní  čtvrtek 21. 4. 2022 pátek 22. 4. 2022 sobota 23. 4. 2022 
 
Státní přijímací zkouška obsahuje písemný test z matematiky a českého jazyka. Součet 
získaného bodového hodnocení z obou těchto testů bude vydělen součtem maximálního 
možného bodového hodnocení z obou těchto testů a vynásoben 60; výsledek se zaokrouhlí na 
celé číslo nahoru. Tento výsledek představuje počet bodů ze státní přijímací zkoušky. 
 
Školní přijímací zkouška probíhá formou strukturovaného ústního pohovoru, který je 
zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče a jeho motivaci ke studiu. Strukturovaný 
pohovor trvá maximálně 30 minut. Školní přijímací zkouška platí v plném rozsahu i pro 
absolventy waldorfských základních škol. 
 
Strukturovaný pohovor se zaměřuje na: 
 

� rozhovor s uchazečem 
� vlastní žákovské práce, které uchazeč vytvořil na základě svých aktivit a zájmů a které 

dokumentují jeho hlubší zájem v libovolné oblasti. 
Doporučení: Vzhledem k tomu, že váha hodnocení vlastních žákovských prací je v rámci přijímacího řízení 
významná, doporučujeme, aby si uchazeči s sebou přinesli vše, co uznají za vhodné pro prezentaci svých hlubších 
zájmů. Může jít např. o písemné práce, výtvarné práce, praktické hudební ukázky (klavír je k dispozici ve škole) 
apod. Je důležité připravit si také způsob prezentace vlastní žákovské práce. 
 

Hodnotící kritéria školní přijímací zkoušky: 
 

1) vlastní žákovská práce    0 – 20 bodů 
2) rozhovor s uchazečem    0 – 20 bodů 
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Hodnotící kritéria přijímacího řízení: 
 
Státní přijímací zkouška: 0 – 60 bodů 
Školní přijímací zkouška: 0 – 40 bodů 
 
Maximální počet získaných bodů je 100. 
 
Přijetí ke studiu: Minimální počet bodů potřebný pro přijetí ke studiu je 65 bodů.  
 
Uchazeči budou přijímáni ke studiu v pořadí podle získaného počtu bodů. 
Pokud dojde k rovnosti bodů a jedná se o případ, kdy pořadí rozhoduje o přijetí či 
nepřijetí uchazeče, postupuje se takto: 

1) O pořadí uchazečů rozhoduje počet bodů získaných ve školní přijímací zkoušce.  
2) Pokud i podle bodu 1) dojde k rovnosti bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů 

získaných podle hodnocení ze základní školy: body za celkový průměr známek za obě pololetí 8. 
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (zaokrouhlený na 2 desetinná místa) budou přiděleny takto: 
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3) Pokud i podle bodu 2) dojde k rovnosti bodů, je uchazeč přijat.  

 
Další ustanovení: 

• Uchazeči, kteří mají vysvědčení ze ZŠ i ve formě slovního hodnocení, přiloží k přihlášce 
kopie tohoto vysvědčení za celý 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

• Ústní pohovor provádějí přijímací komise jmenované ředitelkou školy. Každá přijímací 
komise má tři členy, z nichž jeden je jmenován předsedou komise. Přijímací rozhovor 
s jedním uchazečem hodnotí vždy tři členové přijímací komise. 

• Uchazeči s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami, musí doložit doporučení 
pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného školského poradenského zařízení před 
konáním přijímací zkoušky. 

• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na veřejně 
přístupném místě podle číselného kódu přiděleného uchazeči při přijímacím řízení.  

 
V Českých Budějovicích dne 28.1.2022 

 
 
 
Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy  Mgr. Kateřina Kozlová, zástupkyně ředitelky 
 
 
 

Kontakty 
Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola a střední škola o.p.s. 

e-mail: lyceum@waldorfcb.cz 
Mgr. Kateřina Kozlová, tel. 725 917 312 

www.waldorfcb.cz 
 


