
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie 

Český jazyk a literatura – přijímací zkouška uchazečů s odlišným 
mateřským jazykem (pro obory kategorie L a M) 

pro školní rok 2023/2024 

A. Řízený pohovor 
Téma:  
V úvodu se uchazeč představí. Cílem je zjistit, zda uchazeč ovládá základní společenské fráze, 
umí pozdravit, poděkovat, dokáže se představit celým jménem. Dále by měl sdělit svůj věk, 
bydliště a také pohovořit o svém dosavadním vzdělání.  
Během pohovoru reaguje na otevřené otázky z pěti okruhů (rodina, zájmy, vzdělání, jídlo, 
cestování), které souvisí s jeho životem a studiem. Měl by za použití jednoduchých vět reagovat 
na obvyklá konverzační témata.  
Má představu o životě v České republice, ví základní informace o východočeském kraji a Hradci 
Králové.  
Vysvětlí svou motivaci ke studiu na Střední škole služeb, obchodu a gastronomie, Hradec 
Králové, Velká 3. 
 
Hodnocení: 
Maximum 10 bodů. Kritérii hodnocení jsou plynulost a samostatnost projevu, schopnost žáka 
reagovat na otázky zkoušejících, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost. 
 

B. Popis obrázku 
Uchazeč za pomoci za pomoci pěti slov z nabídky, která si vybere pod zadáním, popíše obrázek, 
ilustraci nebo fotografii zachycující běžnou denní situaci. Cílem je zjistit, zda uchazečův popis 
odpovídá obrázku, a posoudit srozumitelnost vět. Případné chyby by neměly bránit 
v porozumění. 
 
Hodnocení: 
Maximum 5 bodů. Hodnotí se, zda uchazeč užil vhodně daná slova. Za každé vhodně užité slovo 
získává uchazeč 1 bod. 
 

C. Čtení s porozuměním 
Uchazeč nejprve tichým čtením přečte text v češtině a poté písemně zformuluje odpovědi na 
pět otázek, které jsou uvedeny pod textem a s textem souvisí. Cílem je zjistit, zda uchazeč 
rozpozná běžná slova a fráze, dokáže najít základní informace v článku a je schopen provést 
vhodný zápis vět latinkou. V části dva je ověřena znalost základních konverzačních frází 
a elementární české gramatiky.  
 
Hodnocení: 
Maximum 15 bodů.  
 
V části 1 je každá odpověď hodnocena maximálně 2 body.  Kritérii hodnocení jsou věcná 
správnost, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, schopnost žáka reagovat na případné 
otázky zkoušejícího, správnost zápisu věty latinkou.  
V části 2 je každá správná odpověď hodnocena 1 bodem. Kritériem hodnocení je věcná 
správnost.  
 

Celkové hodnocení zkoušky 
Celkem může uchazeč získat nejvíce 30 bodů. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat minimálně 
20 bodů. 
 

zveřejněno 15.1.2023 



 


