
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Bez přijímacích zkoušek 

pro 5. kolo přijímacího řízení 

 

Zkrácené studium 
 
 
 

Na přihlášce uveďte emailovou adresu, 

veškerá korespondence tam bude zasílána! 

 

 
Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity oboru vzdělávání. 
 

 

 
Obor vzdělávání      povolená kapacita oboru vzdělání 
34-57-H/01 Knihař        28 
střední vzdělání s výučním listem v délce jednoho roku denní formy vzdělávání 
Uchazeči budou hodnoceni na základě: 
- celkového průměrného prospěchu na vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí 
posledního ročníku SŠ……………………………………………………………………………………………………max. 22 bodů 
 
Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 
Zdravotní způsobilost k oboru – potvrzení lékaře na přihlášce (§ 59 školského zákona) dle Nařízení vlády 
č 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Uchazeči budou přijati na základě stanovených kritérií až do naplnění počtu přijímaných žáků v daném 
oboru vzdělávání (28 žáků). 
- Při rovnosti bodů určuje pořadí průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku SŠ. 
- Dalším kritériem při rovnosti bodů je lepší výsledek vybraných předmětů (JČ,M) na vysvědčeních. 
 
 

Přijímání cizinců 
 
Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 
 
Součástí přihlášky ke vzdělávání je osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční 
školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání 
příslušného stupně vzdělání. 
 
V ojedinělých případech, pokud škola nehodnotí žáky pololetně, ale vydávají vysvědčení po ukončení trimestrů či 
pouze na konci školního roku se celkový průměr známek z předchozího vzdělání vypočítá průměrem z celkového 
počtu známek z doložených vysvědčení. Uchazeč musí zároveň doložit osvědčení o uznání rovnocennosti 
doložených vysvědčení (nostrifikace). 
Nejpozději při zahájení vzdělávání, musí předložit osvědčení a uznání rovnocennosti vysvědčení (nostrifikaci), ze 
kterého bude zřejmé, že vzdělání ukončil. 

 
 

 


