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Č. J.: NRS_10_01_2023  //  Dokument vstupuje dle zákona v platnost ke dni 31. 01 2023 
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

pro uchazeče o studium ve školním roce 2023/24 do všech čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
 

Ředitel střední školy, vyhlašuje ve smyslu ustanovení 
• §60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále podle 
• vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole, v platném znění, dále dle  
• zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace...... 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou  
 

1. Základní ustanovení / splnění podmínek, obsah přijímacích zkoušek: 
a) Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní 

vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí 
prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Zdravotní způsobilost se u IT oborů ani grafiky nedokládá - 
výjimečně z rozhodnutí ŘŠ. 

b) Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60d školského zákona podle hodnocení na vysvědčeních z 
předchozího vzdělávání (dále jen za prospěch ze ZŠ), výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotné zkoušky 
a školní přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky v 1. kole jsou konány formou jednotné zkoušky, která se skládá z 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Matematika. Dále školní přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu ze všeobecných znalostí a 
krátkého tematického pohovoru /  podrobná kritéria - zde 
 

2. Jednotlivé maturitní obory, do kterých se můžete hlásit a předpokládané počty přijímaných uchazečů:  
 

 

  

*Důležité upozornění:   
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů může být upraven (snížen - navýšen) v důsledku změny aktuálního početního 
stavu žáků v jednotlivých oborech v období 2. pololetí  (do data rozhodnutí) tohoto školního roku (případný příchod 
nových žáků, přestupy; nebo odchod žáků z důvodu neprospěchu nebo na vlastní žádost apod.) 

3. Jednotná kritéria pro všechny uchazeče (do všech oborů) a postup výpočtu bodového hodnocení:  
 

Rozhodujícím kritériem pro přijetí uchazečů je pořadí, které uchazeč dosáhne na základě součtu získaných 
bodů ze všech částí přijímacích zkoušek, a které odpovídá kapacitnímu maximu daného oboru. 
 

Podrobné informace o jednotlivých částech zkoušek a postupu výpočtu celkového hodnocení naleznete v oddílu 
kritéria pro přijetí ke studiu, a také zde 
 
 

oblast - uvedeno v knize název maturit. oboru - ŠVP kód oboru na přihlášku uveďte 
Informační technologie Počítačové sítě 18-20-M/01 IT - sítě (SI) 
Informační technologie Programování-internet věcí 18-20-M/01 IT - programování (PR) 
Obalová technika Počítačová grafika 34-42-M/01 OT - počítačová grafika 

název maturitního oboru - ŠVP kód oboru Předpokládaný počet přijatých uchazečů* 
Počítačové sítě 18-20-M/01 26* 
Programování-internet věcí 18-20-M/01 26* 
Počítačová grafika 34-42-M/01 29* 
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4. Písemné náležitosti a doklady nutné pro přijímací řízení:  
• Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy 

nejpozději do 1. března 2023, kdy musí být přihláška fyzicky doručena na sekretariát školy                                                                             
(budova SŠINFOTECH - resp. budova SŘŠ -střední škola řemesel, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, 738 01).  

• Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálním tiskopisu předepsaném MŠMT.  
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu není součástí přihlášky ke studiu na žádný obor. Ředitel školy 

může v případě potřeby tuto povinnost individuálně uchazeči určit (do 31. 3. 2023).  
• Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na 

přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.  
Součástí přihlášky nejsou doklady o dalších skutečnostech, které ověřují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče podle bodu. Tyto může uchazeč využít u školní části přijímacích zkoušek - pohovoru.  

5. Zvláštní podmínky:  
• U uchazečů s klasifikací PUP (přiznané uzpůsobené podmínky), kteří doloží k přihlášce písemné vyjádření školského 

poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky k vykonání PZ (zkoušky) přizpůsobeny s ohledem na doporučení ŠPZ.  
6. Přijímání uchazečů s odlišným mateřským jazykem (přijímaní cizinců)  

• Uchazeči s odlišným mateřským jazykem (cizinci) nekonají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem, jehož 
hodnocení bude zahrnuto do celkového bodového hodnocení. 

• Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z ČJ podle § 20                               
odst. 4 školského zákona, vytváří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů 
v PŘ do daného oboru. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí 
uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného 
podle § 60d odst. 3 školského zákona, vyhlášky č. 353/2016 Sb. - více kritéria - Lex Ukrajina 

7.  Přijímání uchazečů ukrajinské národnosti v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
• Uchazečům se na základě žádosti* připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole promíjí jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola 
ověří rozhovorem, jehož hodnocení bude zahrnuto do celkového hodnocení jako základní předpoklad přijetí. 

• Uchazeč má na základě žádosti* připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test 
jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

• Uchazeč doloží k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění 
povinné školní docházky: 
 vysvědčení z ukrajinské základní školy za období, které školní období, které věkově odpovídá 8. a 9. třídě české 

základní školy. Klasifikace z předmětů, které jsou součástí kritérií uvedených výše, pak bude přepočtena na 
českou klasifikační stupnici, 

 vysvědčení z české ZŠ za školní roky 2021/22 a 2022/23 odpovídající 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, 
 cizinec může nahradit doklad (nebo některý z dokladů) prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné 

školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 
• Společně s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole a žádostmi* uvedenými výše uchazeč doloží, že je cizincem 

podle §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Podrobné informace o jednotlivých částech zkoušek a postupu výpočtu hodnocení pro uchazeče z Ukrajiny, kteří 
naplňují podmínky § 20 odst. 4 školského zákona, naleznete v oddílu kritéria pro přijetí ke studiu - UK, a také zde 
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