
KRITÉRIA PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

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

 

Zaměření:  INFORMAČNÍ SLUŽBY VE FIRMÁCH A INSTITUCÍCH        celkem 25 uchazečů 

Datum odevzdání přihlášek:        18. květen 2015 

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení:       22. květen 2015 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
1. Písemná přijímací zkouška se nekoná, uchazeči jsou hodnoceni na základě předem stanovených bodů.   

2. Nejvyšší možný počet všech dosažených bodů – 200 bodů  

3. Celkový počet bodů se stanovuje podle těchto kritérií:  

A) HLAVNÍ KRITÉRIA 

 hodnotí se pouze průměrný prospěch - zvlášť za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku (viz tabulka) – 

maximálně 90 bodů 
  

Tabulka  

průměrný prospěch na ZŠ  body  

1,00 – 1,10  90 

1,11 – 1,20 85 

1,21 – 1,30  80 

1,31 – 1,40 75 

1,41 – 1,50  70 

1,51 – 1,60  65 

1,61 – 1,70  60 

1,71 – 1,80 55 

1,81 – 1,90  50 

1,91 – 2,00 45 

2,01 – 2,10  40 

2,11 – 2,20 35 

2,21 – 2,30  30 

2,31 – 2,40 25 

2,41 – 2,50  20 

2,51 – 2,60 15 

2,61 – 2,70 10 

2,71 – 2,80 5 

2,81 a méně 0 

 

 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) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

 umístění na prvních třech místech v okresním (nebo vyšším) kole olympiád - 10 bodů 

 certifikát z kurzů a soutěží pořádaných SOŠ Luhačovice – 10 bodů 

II. ZÁSADY VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   
 1. Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který získá alespoň 20 bodů. 

 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 lepším prospěchem ze ZŠ v 1. pololetí 9. třídy. 
 

  

        PaedDr. Karel Milička, v. r.  

                      ředitel školy  


