Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

Kritéria přijímacího řízení = podmínky přijetí ke studiu platí pro všechny obory SŠINFOTECH
(počítačové sítě; počítačové systémy - správa sítí; počítačová grafika)
Podmínky přijetí ke studiu (platí pro všechny obory)
Všichni uchazeči konají povinně jednotnou zkoušku z M a JČ
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaným bodů (celkový bodový zisk) ze dvou
parametrů přijímacího řízení
Celkový bodový zisk /max. 120 bodů/ v přijímacím řízení je složen součtem bodů, který uchazeč obdrží z jednotlivých částí
přijímacích zkoušek a bodů, které získá za výsledky ze ZŠ (průměrný prospěch - u uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5.,
případně 7. třídy ZŠ). Maximální možný počet bodů, který může uchazeč získat ze všech jednotlivých částí JZ a bodů za
prospěch ze základní školy činí 120 bodů. (rozložení bodového zisku je níže)

A. Jednotlivé části přijímacích zkoušek a bodové hodnocení za jednotlivé zkoušky:
I. JEDNOTNÁ ZKOUŠKA - JZ: Největší bodový podíl lze získat za hodnocení povinné jednotné zkoušky JZ, celkem 100
bodů /tj 83% z možného celkového zisku /120 bodů/. Tato zkouška se skládá z písemného testu
z Jazyka českého - JČ, kde lze získat maximálně 50 bodů a z Matematiky - M, rovněž maximálně 50 bodů. Rozložení
bodového zisku je uvedeno v tabulce - níže.

II. PROSPĚCHOVÉ VÝSLEDKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PZŠ: Menší podíl na možném bodovém zisku lze získat za
prospěchové výsledky ze základní školy; celkem 20 bodů. Uchazečům ze ZŠ se do průměrného prospěchu započítává
hodnocení na konci 8. třídy a pololetí 9. třídy. U uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5. třídy, případně 7. třídy ZŠ)
Rozložení bodového zisku je uvedeno v tabulce - níže.

B. Rozložení bodového zisku jednotlivých části přijímací zkoušky a hodnocení ze ZŠ:
Části přijímacích zkoušek
I. JEDNOTNÁ ZKOUŠKA - JZ
1. termín 12. duben 2019
2. termín 15. duben 2019

Předmět

(0 – 50) bodů

M - písemný test

(0 – 50) bodů

Výsledky ze základní školy

Průměrný prospěch ze základní školy (interval)
1,00 - 1,30

II. PROSPĚCHOVÉ VÝSLEDKY
ze základní školy - PZŠ

Bodové rozpětí

JČ - písemný test

1,31 - 1,50

1,51 - 1,70

1,71 - 2,00

2,01 a více…

Bodové hodnocení
20 bodů

15 bodů

10 bodů

5 body

0 bodů

C. Zvláštní ustanovení při bodové shodě dvou a více uchazečů:
Celkový bodový zisk: 0 - 120 bodů
(M 0 - 50); (JČ 0 - 50); (ZŠ 0 - 20);
V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodují o jejich pořadí pomocná kritéria v následujícím pořadí:
1.
2.
3.

Bodový výsledek zkoušky z jazyka českého
Bodový výsledek zkoušky z matematiky
V případě shody ve všech předchozích ukazatelích /1 - 4/ rozhoduje o pořadí uchazeče hodnocení z preferovaných
předmětů za 2. pololetí osmé třídy (u uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5., případně 7. třídy ZŠ) v tomto pořadí:
a) Anglický jazyk
b) Matematika
c) Jazyk český
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