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Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání 

na vyšší odbornou školu 

3.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
 
Ředitel školy rozhodl o organizaci 3. kola přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. 

ročníku oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie, vzdělávacího programu 26-47-N/18 Multimediální 

internetové služby pro školní rok 2021/2022 takto: 
 

1) Lhůta pro podání přihlášky ke vzdělávání: do 20. 9. 2021. 
 

2) Doklady, které jsou součástí řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání: 

a) Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. 

b) Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. 

c) Certifikáty osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – jsou-li přikládány 

(nepovinné). 
 

3) Termín konání přijímacího řízení:    29. 9. 2021 
 

4) Příjímací zkoušky se nekonají. 

 

5) Stanovení výsledků přijímacího řízení:  

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 dnů po 

stanovení výsledků přijímacího řízení 

 

6) Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení. 

a) Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání – 1.pololetí čtvrtého ročníku 

střední školy (průměr). 

Bodové ohodnocení: Průměr 1,00 – 50 bodů, průměr 2,50 – 0 bodů, a to lineárně na 2 desetinná 

místa. 

b) Hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání vyjádřeném na maturitním 

vysvědčení ze střední školy. Z jednotlivých známek povinných předmětů maturitní zkoušky se určí 

aritmetický průměrný prospěch. 

Bodové ohodnocení: Průměr 1,00 – 200 bodů, průměr 4,00 – 50 bodů, a to lineárně na 2 desetinná 

místa. 

c) Další skutečnosti: Certifikáty osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o obor 

vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie doložené v přihlášce ke vzdělávání.  

Bodové hodnocení: Komise ohodnotí certifikáty v rozpětí 0 – 5 bodů. 
 

7) Podmínky přijetí ke vzdělávání. 

a) Podmínkou přijetí ke vzdělávání je řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání včetně potvrzení lékaře 

o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. 

b) Přijati ke vzdělávání budou uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a dosáhli vyššího 

počtu bodů (součet bodů z hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání - bod 5 a), bod 5b) 

a za hodnocení dalších skutečností – bod 5c). 

c) Dojde-li na posledním přijímaném místě ke shodě bodů dvou nebo více uchazečů, bude ke vzdělávání 

přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením – bod 5 b). Pokud nastane shoda i v tomto případě 

bude ke studiu přijat uchazeč s lepším výsledkem z maturitní zkoušky z předmětu český jazyk a 

literatura. 
 

8) Předpokládaný počet přijímaných studentů.: max. 13 studentů.  

Nejnižší počet studentů při zahájení vzdělávání v prvním ročníku je 10. 

 
 

9) Složení přijímací komise: Mgr. Šanovec, Ing. Opatovská, Mgr. Mrázek 

 

 

V Šumperku dne 2. 9. 2021.       Mgr. Ondřej Šanovec 

ředitel školy           
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