
KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

PRO STUDIJNÍ OBOR S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY  

Zaměření:  INFORMAČNÍ SLUŽBY VE FIRMÁCH A INSTITUCÍCH   15 uchazečů 

 

Řádný termín: 22. 4., 23. 4. 2014 

Náhradní termín: 6. 5. 2014 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
1. Uchazeči o přijetí jsou v přijímacím řízení hodnoceni na základě předem stanovených bodů.   

2. Nejvyšší možný počet všech dosažených bodů – 215 bodů  

3. Celkový počet bodů se stanovuje podle těchto kritérií:  

 

A) VÝSLEDKY PRÁCE NA ZŠ   

 průměrný prospěch za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku (viz tabulka) – maximálně 85 bodů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud byl uchazeč hodnocen v jednotlivých obdobích:   
a) 2. stupněm z chování     -  odečítá se mu z hodnocení pokaždé 10 bodů  

b) 3. stupněm z chování     -  odečítá se mu z hodnocení pokaždé 20 bodů  

 

B) VÝSLEDKY TESTU SCIO, který se skládá ze tří samostatně hodnocených částí, v nichž získá maximálně 130 bodů:  

 matematika – 30 bodů  

 obecné studijní předpoklady (OSP) – 60 bodů 

 jazyk český a literatura – 40 bodů  
  

Poznámka: Pro příslušníky jiných národností bude test z JČ nahrazen ústním pohovorem zjišťujícím obecnou znalost 

češtiny, který bude hodnocen maximálně 40 body. 

     

II. ZÁSADY VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   
 1. Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

 2. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd, ale i jednotlivých oborů. Proto 

při vyšším počtu zájemců o obor pak o přijetí ke studiu rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno 

výhradně počtem získaných bodů.  

 3. Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč dle níže 

jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující):  

 s umístěním v okresním (nebo vyšším) kole olympiády, či certifikát z kurzů pořádaných SOŠ Luhačovice;  

 s lepším prospěchem ze ZŠ; 

 s lepším konečným výsledkem SCIO testu z OSP. 
 

  

 

 

 

 

        PaedDr. Karel Milička, v. r.  

                      ředitel školy  
 

Tabulka 

průměrný prospěch na ZŠ body 

1,00 – 1,50 85 

1,51 – 1,80 55 

1,80 – 2,20 30 

2,21 – 2,50 20 

2,51 a dále 0 


