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KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích se řídí, mimo jiné, 

následujícími právními předpisy a dokumenty: 

− zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

− zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění 

pozdějších předpisů, který pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2023; 

− vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ 

Kód oboru Obor vzdělání Forma studia Délka studia 
Počet přijímaných 

žáků 

18–20–M/01 Informační technologie denní čtyřleté 32 

KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Při celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení se zohlední: 

1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky 

Výsledky jednotných centrálně zadávaných testů se započítají takto: 

a) písemný test z českého jazyka a literatury 

časový limit konání testu je stanoven na 60 minut. 

celkový maximální počet bodů je 50. 

b) písemný test z matematiky 

časový limit konání testu je stanoven na 70 minut. 

celkový maximální počet bodů je 50 

Pro procvičování si stáhněte TESTOVÁ ZADÁNÍ 

2. Hodnocení prospěchu na ZŠ 

Lepší průměrný prospěch na vysvědčení na konci předposledního ročníku (školní rok 

2021/2022) nebo v pololetí posledního ročníku (školní rok 2022/2023). V souladu s § 1 

odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nemůžeme v přijímacím řízení hodnotit vysvědčení za 

druhé pololetí školního roku 2019/2020.Tomuto průměru budou přiděleny body podle 

následující tabulky: 

průměrný prospěch maximum je 40 bodů 

1,00 – 1,50 40 bodů 
1,51 – 1,80 30 bodů 
1,81 – 2,00 20 bodů 

nad 2,00 10 bodů 

3. Bonifikace 

Účast v nultém ročníku pořádaném školou – maximum je 20 bodů

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf
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4. Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení je součtem hodnocení prospěchu ze ZŠ, hodnocení přijímací zkoušky 

a bonifikace – 160 bodů, hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení 

podílí 62, 5 %. 

Uchazeči se řadí podle součtu počtu bodů získaných v přijímacím řízení a v dalších 

kritériích. 

Celkový minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven na  

20 bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce (jednotná přijímací zkouška je tvořena 

písemným testem z českého jazyka a literatury a matematiky) 

V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria v daném pořadí: 

− hodnocení jednotné přijímací zkoušky celkem 

− hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 

− hodnocení přijímací zkoušky z matematiky 

− průměrný prospěch ze ZŠ 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UCHAZEČE 

− lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na přihlášce nevyžadujeme 

− u uchazečů s SVP vyžadujeme formulář dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

− základní škola či jiná škola, ze které se uchazeč hlásí, potvrdí všechny známky a průměry 

povinně uváděné na přihlášce 

− přihlášku ke studiu ve SŠ lze získat ZDE, formulář je v editovatelném PDF souboru, který 

lze přímo vyplnit na PC a vytisknout 

− v případě jakýchkoli dotazů a nejasností ohledně přijímacího řízení nás neváhejte 

kontaktovat na tel. čísle 603 219 193 

INFORMACE PRO UCHAZEČE – CIZINCE PODLE § 1 ODST. 1 ZÁKONA 67/2022 SB. (UKRAJINCE) 

− pro školní rok 2023/2024 se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška 

z českého jazyka, znalost českého jazyka se ověří rozhovorem 

− uchazeč vykoná písemný test z matematiky a na základě žádosti připojené k přihlášce 

bude konat tento test v ukrajinském jazyce. 

− uchazeč může v přijímacím řízení nahradit doklad prokazující získání předchozího 

vzdělání, splnění povinné školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

− uchazeč k přihlášce doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona 67/2022 Sb., tj. doklad 

o dočasné ochraně. 

V Orlové-Lutyni, 30. 1. 2023 

 RNDr. Michaela Masná, Ph.D. 

 ředitelka školy 

https://nosch.cz/wp-content/uploads/2021/01/prihlaska_ke_studiu.pdf

