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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
KÓD A OBOR VZDĚLÁNÍ: 72-41-M/01, Informační služby
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: denní studium
1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 30
1. Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z českého
jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky.
2. Jednotná přijímací zkouška má formu didaktického testu.
Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Maximální bodové hodnocení je 50 bodů.
Písemný test z matematiky trvá 70 minut. Maximální bodové hodnocení je 50 bodů.
Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení
z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Zpráva s doporučením
musí být přiložena k přihlášce.
Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, jestliže vykoná jednotnou přijímací zkoušku a dosáhne
hranici úspěšnosti ve výši alespoň 10 bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a alespoň
10 bodů z písemného testu z matematiky.
3. Celkový součet bodů získaných uchazeči, kteří splní podmínky příjímacího řízení (viz bod 2), tvoří:
a) celkové bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky,
b) bodové hodnocení za výsledky vzdělávání uvedené na vysvědčení ze základní školy, viz Tabulka č. 1
Pokud byl uchazeč ve školním roce 2019/2020 žákem 8. třídy základní školy nebo odpovídajícího
ročníku osmiletého gymnázia, získá bodové hodnocení za výsledky vzdělávání v 1. pololetí školního
roku školního roku 2019/2020.
Tabulka č. 1
Průměr na ZŠ
1,00 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,50
1,51 – 1,70
1,71 – 1,90
1,91 – 2,00
2,01 a více
Neklasifikace z jednoho a více předmětů

2. pololetí 8. třídy
bodové hodnocení
10
8
6
4
2
1
0
0

1. pololetí 9. třídy
bodové hodnocení
10
8
6
4
2
1
0
0
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c) 5 bodů za zájem a přístup ke vzdělávání, tj. účast na olympiádách, soutěžích a projektech
v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis a předmětů
společenských věd v krajském nebo v republikovém kole, doložená prokazujícím dokladem při podání
přihlášky,

d) 10 bodů podáním přihlášky na dva různé obory ke vzdělávání na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, p. o.
(např. na obor Ekonomické lyceum a Obchodní akademie).

4. Stanovení pořadí přijímaných uchazečů
Podle § 60d odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) se hodnocení jednotné přijímací zkoušky
na celkovém hodnocení splnění kritérií příjímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle získaného celkového počtu bodů tak, aby byla splněna
podmínka podle § 60d odst. 2 školského zákona. Jestliže tato podmínka není splněna, dochází ke
stanovení pořadí uchazečů na základě přepočtu bodů získaných podle 3 b), 3 c), 3 d).
Příklady bodování jednotné zkoušky, výsledků předchozího vzdělávání a zájmu o vzdělávání a obor jsou
uvedeny v Příloze č. 1.
5. V případě, že uchazeči na základě výše uvedených kritérií získají v přijímacím řízení shodný počet bodů
pro stanovení pořadí, rozhoduje vyšší bodové hodnocení písemného testu z matematiky, při opětovné
shodě vyšší bodové hodnocení písemného testu z českého jazyka, při opětovné shodě lepší průměr
hodnocení za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, při opětovné shodě lepší průměr hodnocení za 2. pololetí 8. třídy ZŠ.

6. Uchazečům, kteří podle § 20, odst. 4 školského zákona získali předchozí vzdělání ve škole mimo
území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jimi podanou žádost přijímací zkouška z
českého jazyka a literatury. Ředitel školy vytvoří podle § 14 Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů redukované pořadí všech uchazečů.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.

Brno 26. ledna 2022

Ing. Mgr. Lukáš Zouhar v. r.
ředitel školy
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Příloha č. 1
Příklady přidělování bodů pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů
Uchazeč
Jednotná přijímací Matematika
zkouška – 3a)
Český jazyk a literatura
Výsledky vzdělávání uchazeče na ZŠ – 3b)
Zájem o studium – 3c)
Dvě přihlášky – 3d)
Součet ostatních bodů (3b + 3c +3d)
Přepočítané ostatní body
Přidělené body celkem
Status

A
30
42
20
0
10
30
30
102
Uchazeč je
zařazen do
pořadí

B
7
11
12
5
10
27

Nepřijat

C
12
15
16
5
0
21
18
48
Uchazeč je
zařazen do
pořadí

1. Uchazeč A získal v jednotné přijímací zkoušce z písemných testů z obou předmětů v součtu 72 bodů.
Na základě výsledků vzdělávání uchazeče v 1. pololetí 9. třídy a ve 2. pololetí 8. třídy na ZŠ získal 20
bodů. Přihlášením se na dva různé obory OA a VOŠ Brno, Kotlářská, p. o. získal uchazeč 10 bodů.
Celkem může uchazeč pro stanovení pořadí získat 102 bodů. Dále je nutné ověřit podmínku, že
hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí 60 % (§ 60d odst. 2 školského zákona).
Výpočtem se ověří, zda 72 získaných bodů z jednotné přijímací zkoušky je alespoň 60 % celkového
hodnocení.
72
∙ 100 = 70,6 %
102

Podmínka hodnocení jednotné přijímací zkoušky je splněna.
Uchazeči A se do celkového počtu bodů pro stanovení pořadí započítá celkem 102 bodů.
2. Uchazeč B nedosáhl požadovanou hranici úspěšnosti písemného testu z matematiky podle bodu 2.
Nemůže být tedy přijat ke studiu.
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3. Uchazeč C získal v jednotné přijímací zkoušce z písemných testů z obou předmětů v součtu 27 bodů.
Na základě výsledků vzdělávání uchazeče v 1. pololetí 9. třídy a ve 2. pololetí 8. třídy na ZŠ získal 16
bodů, za účast na olympiadě získal 5 bodů.
Celkem může uchazeč pro stanovení pořadí získat 48 bodů. Dále je nutné ověřit podmínku, že
hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí 60 % (§ 60d odst. 2 školského zákona).
27
∙ 100 = 56,25%
48
Podmínka hodnocení jednotné přijímací zkoušky není splněna. Provede se přepočet přidělených bodů
uchazeči pro stanovení pořadí.
27
∙ 100 = 45 (100 %)
60
Vysvětlení
Pokud 27 bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce má být 60 % z celkového počtu bodů, uchazeči
se do celkového počtu bodů pro stanovení pořadí započítá pouze 45 bodů. Body získané podle 3 b), 3
c), 3 d) se redukují na 18 bodů. Výsledek rozdílu (45 – 27).

