
Kritéria pro 1. Kolo přijímacího řízení pro šKolní roK 2021/2022 

Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., 
zákona 178/2016 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro školní rok 2021/2022 nabízíme žákům ZŠ tyto obory vzdělání:

 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – denní forma

 72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace

 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – dálková forma 

přihlášKa K přijímacímu řízení 1. Kolo

V 1. kole může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném 
tiskopisu potvrzenou základní školou do 1. 3. 2021 s vyplněným prospěchem z posledních dvou ročníků ZŠ 
na adresu Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, Olomouc. Součástí přihlášky jsou 
doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy. Uchazeč, který podává 
pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popř. zamě-
ření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka 
a literatury a písemný test z matematiky konat dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se započítává lepší 
výsledek.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c 
školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou ke studiu odevzdat 
platné doporučení školského poradenského zařízení pro uzpůsobení podmínek JPZ.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, mají na základě ustano-
vení § 20 odst. 4 školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 
školách. Na základě jejich žádosti se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je 
součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 
se u těchto osob ověří rozhovorem. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního roční-
ku základní školy dodaného spolu s přihláškou.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na jedné škole v 1. kole dvakrát jen v případě, že na téže škole 
podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou všichni uchazeči konají jednotnou přijímací 
zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“). Testování bude probíhat 
podle jednotného harmonogramu a bude se skládat z písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura 
a písemného testu z Matematiky. Dodavatelem testů je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.
cermat.cz).
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termíny přijímacích zKoušeK

termíny jsou stanoveny mšmt Čr a zveřejněny nejpozději 15. 1. 2021.

Jednotlivé zkoušky probíhají podle centrálně stanoveného harmonogramu.

DélKa trvání jeDnotné zKoušKy:

▸ test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, maximální počet bodů 50 

▸ test z matematiky trvá 70 minut, maximální počet bodů 50

hoDnocení výSleDKů přijímacího řízení 

Ředitelka školy hodnotí splnění kritérií příjímacího řízení uchazečem podle:

▸ výsledků jednotné zkoušky (60 %, max. 100 bodů)

▸ hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (40 %, max. 66 bodů). 

Hranice úspěšnosti v jednotné přijímací zkoušce není na naší škole stanovena. Uchazeči se do celkového 
hodnocení započítává lepší výsledek jednotné zkoušky z ČJL a z MAT.

Podle celkového počtu získaných bodů bude sestaveno pořadí uchazečů, přijímáni budou do naplnění celko-
vé plánované kapacity.

Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z českého jazyka a literatury a dále známka 
z cizího jazyka na vysvědčení z 1. pol. posledního ročníku ZŠ. V případě rovnosti dle předchozího pak roz-
hodne lepší výsledek z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, mohou být následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci 
využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění. 
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