
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Na základě platné legislativy stanovuje ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. kritéria pro přijí-
mací řízení pro školní rok 2022/2023 v 1. kole.

Přijímací řízení tvoří:

Jednotná přijímací zkouška  (váha 60 %) – test z českého jazyka a literatury, test z matematiky

Studijní průměr na vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (váha 40 %)

Délka testu z českého jazyka a literatury: 60 minut

Délka testu z matematiky:  70 minut

KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

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

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme absolventům ZŠ tyto obory vzdělávání a předpokládaný počet přijíma-
ných uchazečů:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (50)

72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace (25)

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost – dálková forma  (30)

Přijímací zkouška bude shodná pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání v oborech veřejnosprávní 
činnost a informační služby a mediální komunikace v denní i dálkové formě. Uchazeči s cizím nebo českým 
občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání mimo území České republiky, mají na základě § 20 odst. 4 škol-
ského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Na základě 
jejich žádosti se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka a znalost českého jazyka ne-
zbytná pro vzdělávání v daném oboru se u těchto osob ověří ústním pohovorem. Oprávněnost žádosti ověří 
ředitelka školy dle vysvědčení vydaného zahraniční školou a dodaného spolu s přihláškou nebo na základě 
osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného zahraniční školou.

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 k uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky. 

U oborů veřejnosprávní činnost a informační služby a mediální komunikace není na přihlášce vyžadován 
posudek praktického lékaře. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky není na naší škole stanovena.
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Při rovnosti bodů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí známka z českého jazyka a dále známka z cizího 
jazyka na vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů mohou být následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci 
využití nástroje autoremedury v souladu se zákonem 561/2004 S. – školský zákon v platném znění. 

Termíny konání přijímací zkoušky 
v 1. kole na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.:

12. a 13. 4. 2022, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2022

V 1. kole může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Uchazeč podává přihlášku na předepsaném tiskopisu 
potvrzeném základní školou do 1. 3. 2022 na adresu Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 
239/101. 779 00 Olomouc. Uchazeč, který podává v 1. kole 2 přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obo-
ry vzdělávání, popř. zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.  Pokud se uchazeč nemůže 
ze závažných důvodů dostavit k jednotné zkoušce, nejpozději do 3 dnů po termínu stanovené zkoušky se 
omluví ředitelce školy a jestliže je omluva uznána, koná přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Výsledky jednotné zkoušky zpřístupní CERMAT nejpozději 28. dubna a do 2 pracovních dnů zveřejní ředitel-
ka školy seznam přijatých žáků (pod přiděleným kódem).  Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů začíná 
běžet lhůta pro odvolání. Svůj úmysl vzdělávat se ve zvoleném oboru na dané střední škole oznámí uchazeč 
řediteli dané školy odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí. 
Odevzdání zápisových lístků se netýká uchazečů o dálkové studium. 
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