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Sdělení ředitele k přijímacímu řízení /PŘ/ a přijímacím zkouškám /PZ/ pro 2022/2023 
Určení kritérií pro přijetí ke studiu do IT-maturitních oborů vzdělání - podmínky přijetí 
 

Rozhodnutí o podobě přijímacího řízení a přijímacích zkoušek  - kritéria přijetí 

Vedení školy se po zralé úvaze rozhodlo, připravit variantu příjímacího řízení (dále PŘ), které spojuje dvě části přijímacích 
zkoušek. Tedy část státní a část školní, která byla vloni velmi oceněna uchazeči i veřejností. Ředitel školy - ŘŠ stanovuje: 
Přijímací zkoušky obsahují: 
 

1. JPZ - jednotnou přijímací zkoušku / testy Cermatu. Ta se skládá ze dvou zkoušek: 
a) písemný test z matematiky 
b) písemný test z jazyka českého  

 

2. ŠPZ - školní přijímací zkoušku / připravuje škola - SŠINFOTECH. Ta se skládá ze dvou zkoušek: 
a) písemný test ze všeobecných znalostí (všeobecný přehled): 30 minut, 30 otázek, max. 30 bodů 
b) tematický pohovor  (před dvoučlennou komisí): cca 7 minut, tematické otázky, max. 7 bodů  

 

3. PZŠ - Prospěchové výsledky ze základní školy 
Balík bodů lze získat za výsledky ze ZŠ. Uchazečům se do průměrného prospěchu započítává hodnocení na konci 8. třídy                                      
a v 1. pol. 9. třídy. U uchazečů z víceletých gymnázií to je hodnocení z konce 5. třídy, případně 7. třídy ZŠ a poslední hodnocení na 
gymnázium před ŠPZ). Rozložení bodů za prospěch je uvedeno v tabulce. Maximální zisk je 20 bodů. 

 

 

Jednotlivé části přijímacích zkoušek a bodové hodnocení za jednotlivé zkoušky / max. 157 bodů:  
 

Jednotná zkouška - JZ: Největší bodový podíl lze získat za hodnocení jednotné zkoušky. Tato zkouška se skládá z písemného 
testu z JČ, kde lze získat až 50 bodů. Test z M je bodován také až 50 body. Celkový zisk z JZ je  100 bodů.  
Školní přijímací zkouška - ŠPZ: Představuje  písemný test všeobecných znalostí s maximálním počtem bodů 30. Dále krátký 
tematický pohovor s uchazečem, který je bodován v rozmezí 2 - 4 - 7 bodů. Uchazeč může pohovor odmítnout s daným 
počtem 1 bodu. Body za prospěch ze ZŠ jsou dány výše v tabulce. Max. počet je 20 bodů.  
/maximální bodový zisk z jednotlivých částí: 50 + 50 + 30 + 20 + 7 = 157 bodů 

 
Základním kritériem přijetí ke studiu je pořadí, které uchazeč dosáhnul na základě součtu bodů ze všech částí 
zkoušek. Pokud se uchazeč nedostaví k JPZ je z PŘ vyloučen. Pokud se uchazeč bez omluvy nedostaví ke ŠPZ, 
obdrží  0 bodů. 
 

Zvláštní ustanovení č. 1 při bodové shodě dvou a více uchazečů: 
Celkový bodový zisk: 0 - 127 bodů: Při shodě rozhoduje větší bodový zisk v pořadí (JČ 0 - 50); (M 0 - 50);  (Test TVZ 0 - 30);                             
(Pohovor 0 -7);  (ZŠ 0 - 20); V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodují o jejich pořadí pomocná kritéria v tomto pořadí: 
 
Pomocná kritéria: 
• V případě shody ve všech ukazatelích rozhoduje o pořadí uchazeče lepší hodnocení z preferovaných předmětů za 1. pololetí 9. třídy           

(u uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5., případně 7. třídy ZŠ) v tomto pořadí: AJ - Anglický jazyk; M - Matematika; JČ - jazyk český 
 
Zvláštní ustanovení č. 2 
• V případě, že bude uchazeč, který bude ve školním roce 2021/2022 končit studium v oboru vzdělání s výučním listem a umístí se 

v celkovém pořadí zvoleného oboru hůře než do 20. místa, musí přenechat studijní místo uchazeči, který v uvedeném školním roce 
ukončil devátou třídu nebo povinnou školní docházku a umístil se až za tímto uchazečem. 

 
 

Vysvětlivky:  

PŘ - příjímací řízení    PZ - přijímací zkoušky JPZ - jednotné přijímací zkoušky     JZ - jednotná zkouška       ŠPZ - školní přijímací zkoušky 

PZŠ - prospěch ze ZŠ   ZŠ - základní škola       TVZ - test všeobecných znalostí     ŘŠ - ředitel školy 

 

Výsledky ze ZŠ                                                               Průměrný prospěch ze základní školy (interval)                                                       
 

Prospěchové výsledky                        
ze základní školy 

1,00 - 1,30 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 


