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VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. zastoupená ředitelkou 

RNDr. Michaelou Masnou, Ph.D. v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním 

znění, v souladu se 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, 

v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů 

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro učební obor 

18-20-M/01 Informační technologie. 

ZPŮSOB PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku v souladu s § 60 odst. 5 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění. Jednotná zkouška se skládá 

z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze 

vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, § 60b odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v aktuálním znění. 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

OBOR 
VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ 
TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ 
TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ 
TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ 
TERMÍN 

18-20-M/01 13. dubna 2023 14. dubna 2023 10. května 2023 11. května 2023 

PŘIHLÁŠKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč řediteli střední školy. Za 

nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Přihláška se podává na 

tiskopisu stanoveném MŠMT do 1. 3. 2023.  

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud 

uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru 

vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského 

poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

Uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR, přiloží 

vysvědčení z posledních dvou ročníků, a to jak v originálním znění, tak současně v úředně 

ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském). 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na žádost promíjí přijímací zkouška 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka nezbytná pro studium se ověří rozhovorem. 

Podle téhož ustanovení může na základě žádosti konat písemný test z Matematiky a jejích 

aplikací v ukrajinském jazyce. 
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ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve výše uvedených termínech. 

Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace konat dvakrát, v prvním 

stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém 

stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví 

a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, 

koná zkoušku v náhradním termínu. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na 

vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné zkoušky a podle dalších 

skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – viz kritéria 

hodnocení. 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově 

školy a na webových stránkách nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění 

hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. 

Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí. 

 RNDr. Michaela Masná, Ph.D. 

 ředitelka školy 


