
 KRITÉRIA PRO druhé a další KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

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

 

30 uchazečů (celkový počet přijímaných studentů ve všech kolech PŘ) 

 

Zaměření:  SPECIALISTA V OBLASTI KNIŽNÍ KULTURY 

                    SPECIALISTA INFORMAČNÍCH PROCESŮ    

 

  

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 31. KVĚTNA 2021.  

Termíny vyhlášení výsledků PŘ dalších kol budou zveřejněny na webu školy. 

 

 

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

2. Nejvyšší možný počet všech dosažených bodů –  160 bodů.  

3. Celkový počet bodů se stanovuje podle těchto KRITÉRIÍ: 
 

 

A) PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH NA ZŠ 

 hodnotí se průměrný prospěch - za 1. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku (viz tabulka) – maximálně 150 

bodů: 
  

Tabulka  

průměrný prospěch na ZŠ  body  

1,00 – 1,10  150 

1,11 – 1,20 147 

1,21 – 1,30  144 

1,31 – 1,40 141 

1,41 – 1,50  138 

1,51 – 1,60  135 

1,61 – 1,70  132 

1,71 – 1,80 129 

1,81 – 1,90  126 

1,91 – 2,00 120 

2,01 – 2,10  114 

2,11 – 2,20 108 

2,21 – 2,30  99 

2,31 – 2,40 90 

2,41 – 2,50  75 

2,51 – 2,60 60 

2,61 – 2,70 45 

2,71 – 2,80   30 

2,81 – 2,90 20 

2,91 a více 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 

 

 

 

 

 

 



DALŠÍ KRITÉRIA - MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY (maximálně 10 bodů) 

 umístění na prvních třech místech v okresním (nebo vyšším) kole olympiád;  

 certifikát z workshopu Komunikujeme a prezentujeme s lehkostí pořádaného SOŠ Luhačovice; 

 ocenění (diplom za umístění, čestné uznání, zvláštní ocenění) v soutěži Spěchej pomalu!, pořádané SOŠ 

Luhačovice. 

 

 

II. ÚPRAVY PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 pokud uchazeč („cizinec“) nebyl hodnocen pololetně, protože v jeho zemi je vydáváno vysvědčení pouze na 

konci roku, bude započítán průměrný prospěch za 8. třídu (poslední ukončený ročník na ZŠ); 

 uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání 

rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti 

zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) nejpozději v den, kdy se stane žákem střední školy. Závěrečné 

vysvědčení z 9. třídy (posledního ročníku ZŠ) může nahradit vysvědčení o získání základního vzdělání (kurz 

pro získání základního vzdělání – KZZV).  

 

III. ZÁSADY VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   
1. O přijetí ke studiu oboru rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno počtem získaných bodů, 

minimálně však musí získat 20 bodů.  

2. Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí upřednostněn uchazeč dle níže jmenovaných 

kritérií (jejich posloupnost je zavazující):  

 lepší prospěch na ZŠ v 1. pololetí 8. třídy (nebo posledním ukončeném ročníku u uchazeče s českým nebo 

cizím státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky); 

 účast na workshopu Komunikujeme a prezentujeme s lehkostí nebo ocenění v soutěži Spěchej pomalu!;  

 lepší průměrný prospěch z jazyka českého a jazyka anglického v 1. pololetí 8. třídy (u „cizinců“ v posledním 

ukončeném ročníku na ZŠ). 
 

 

  

 

 

  

V Luhačovicích dne 10. května 2021                                                                                          Ing. Jana Šuráňová 

                                                                                                                                                      ředitelka školy, v.r. 

  

 


