
 

 
Kritéria přijímání ke vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění 

v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
 
 

Termín konání j ednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z m atem at iky 
 

1. termín – pondělí 12. dubna 2021 
2. termín – úterý 13. dubna 2021 

 
 

Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa zákonného zástupce -  pozvánka přijde na tuto adresu. 

 

Součástí přihlášky musí být vysvědčení ze 7. ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie, jehož 
závěrečná klasifikace se započítává do hodnocení dle níže uvedených kritérií. 
Součástí přihlášky nemusí být úředně ověřená kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků,  pokud je 

klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil 
nebo plní povinnou školní docházku.   

Dalšími přílohami přihlášky mohou být jen prosté kopie Diplomů za umístění v soutěžích (dle kritérií) 

nebo zprávy z Psychologické poradny. 
K hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se v přijímacím řízení nepřihlíží. 

 
 
Hodnocení výsledků přijímacího řízení 
 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

o výsledků jednotné přijímací zkoušky – váha 100/173 (uchazeč může v příjímacím řízení 
získat nejvýše 173 bodů, z toho 100 bodů za jednotné příjímací zkoušky) .  

o hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, konkrétně 2. pololetí 7. ročníku,  

1. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku – průměr se převede na body (m ax. 60 b.)  

o umístění uchazeče na prvních třech místech městských, krajských a vyšších kolech soutěží 
souvisejících se zaměřením oboru -  uchazeč získá plusové body (m ax. 3 b.)  

o podání dvou přihlášek na SŠG Brno -  uchazeč získá 10 bodů 

Jedním z kritérií pro přijetí ke studiu v prvním kole bude dosažení určitého průměru.  
Počítá se průměr z průměrů (2. pololetí 7. ročníku, 1.  pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku) .  

U oboru RGM do 1,8 včetně. 
U oborů POL a OT do 2,0 včetně. 
U oborů TPS a TDZT do 2,2 včetně 
 

Pokud uchazeč nedosáhne stanoveného průměru ze ZŠ,  nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení a 
nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 
 

Pokud žák splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jeho získané/dosažené body a stanoví 
se celkové pořadí. Žáci budou přijímáni do naplnění povolené kapacity oboru. 
 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru 
Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
 

Ředitel SŠG Brno má možnost rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, a to 

v případě, že škola obdrží nižší nebo stejný počet přihlášek od uchazečů, než je ředitelem 

školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy 

vzdělávání. 
 

Rozhodne-li ředitel o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci 
nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy, nejpozději do 19. března ji 
sdělí uchazečům o vzdělání. 
 



 

 

34-41-M/01 Polygrafie 
 

 

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30 

Forma vzdělávání – denní 
 

Uchazeči budou hodnoceni takto: 

o Za prospěch na vysvědčení z 2. pol. 7. roč. a 1. pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. roč. ZŠ 

 max. 60 bodů 

o Za jednotnou zkoušku 

 max. 100 bodů 

o Bod za umístění na prvních třech místech v městských, krajských a vyšších kolech  

výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit v prosté kopii)  max. 3 body 

o Podání dvou přihlášek na SŠG Brno 

10 bodů 
____________________________________________________________________________________________ 
Celkový počet max. 173 bodů 

 

o Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky. 
o Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

o Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 2. pololetí 7. ročníku, 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
9. ročníku)  není větší než 2,00 

o Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním 
vzdělávání) 

o Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole 
přijat. 

 

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. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a 
literatury. Žádost o nekonání této zkoušky přiloží zákonný zástupce uchazeče k přihlášce ke 
vzdělávání. Znalost českého jazyka a literatury bude ověřena rozhovorem, ke kterému bude uchazeč 
pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí: 

a)  řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

b)  čtení s porozuměním 

c)  popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby. 
 

Každá z částí je ohodnocena 5 body, maximum bodů je tedy 15. 
Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech zkoušek s tím, že v každé jednotlivé části 
musí žák dosáhnout minimálně 1 bodu. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde- li o uchazeče, který 
ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 
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 o uznání rovnocennosti vysvědčení 
(nostrifikaci), ze kterého bude zřejmé, že vzdělání ukončil. 
 

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.  



 

 

34-42-M/01 Obalová technika 
 

      

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30 

Forma vzdělávání – denní 
 

Uchazeči budou hodnoceni takto: 

o Za prospěch na vysvědčení z 2. pol. 7. roč. a 1. pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. roč. ZŠ 

 max. 60 bodů 

o Za jednotnou zkoušku 

 max. 100 bodů 

o Bod za umístění na prvních třech místech v městských, krajských a vyšších kolech  

výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit v prosté kopii)  max. 3 body 

o Podání dvou přihlášek na SŠG Brno 

10 bodů 
____________________________________________________________________________________________ 
Celkový počet max. 173 bodů 

 

o Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky. 
o Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

o Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 2. pololetí 7. ročníku, 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
9. ročníku)  není větší než 2,00 

o Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním 
vzdělávání) 

o Zdravotní způsobilost (§ 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 

o Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole 
přijat. 

 

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. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a 
literatury. Žádost o nekonání této zkoušky přiloží zákonný zástupce uchazeče k přihlášce ke 
vzdělávání. Znalost českého jazyka a literatury bude ověřena rozhovorem, ke kterému bude uchazeč 
pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí: 

a)  řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

b)  čtení s porozuměním 

c)  popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby. 
 

Každá z částí je ohodnocena 5 body, maximum bodů je tedy 15. 
Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech zkoušek s tím, že v každé jednotlivé části 
musí žák dosáhnout minimálně 1 bodu. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde- li o uchazeče, který 
ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 
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 o uznání rovnocennosti vysvědčení 
(nostrifikaci), ze kterého bude zřejmé, že vzdělání ukončil. 
 

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. 



 

 

 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 
 34-53-H/01 Reprodukční grafik 
 
 

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 35 

Forma vzdělávání – denní 
 
Na přihlášce musí být uvedeny oba názvy a kódy oboru. 

Uchazeč uvede na přihlášce do kolonky 1. škola, resp. 2. škola příslušnou dvojici oborů uvedených výše, tedy 

vzdělání kategorie L0 (maturitního) i H (doplňujícího oboru vzdělání s výučním listem) . Vypisuje se vždy kód i název 
oboru vzdělání s maturitní zkouškou a kód i název doplňujícího oboru vzdělání s výučním listem. 

Uchazeči budou hodnoceni takto: 

o Za prospěch na vysvědčení z 2. pol. 7. roč. a 1. pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. roč. ZŠ 

 max. 60 bodů 

o Za jednotnou zkoušku 

 max. 100 bodů 

o Bod za umístění na prvních třech místech v městských, krajských a vyšších kolech  

výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit v prosté kopii)  max. 3 body 

o Podání dvou přihlášek na SŠG Brno 

10 bodů 
____________________________________________________________________________________________ 
Celkový počet max. 173 bodů 

 

o Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky. 
o Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

o Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 2. pololetí 7. ročníku, 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
9. ročníku)  není větší než 1,80 

o Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)  

o Zdravotní způsobilost (§ 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 

o Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 
 

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. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a 
literatury. Žádost o nekonání této zkoušky přiloží zákonný zástupce uchazeče k přihlášce ke 
vzdělávání. Znalost českého jazyka a literatury bude ověřena rozhovorem, ke kterému bude uchazeč 
pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí: 

a)  řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

b)  čtení s porozuměním 

c)  popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby. 
 

Každá z částí je ohodnocena 5 body, maximum bodů je tedy 15. 
Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech zkoušek s tím, že v každé jednotlivé části 
musí žák dosáhnout minimálně 1 bodu. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde- li o uchazeče, který 
ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 
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 o uznání rovnocennosti vysvědčení 
(nostrifikaci), ze kterého bude zřejmé, že vzdělání ukončil. 
Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky.  



 

 

 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích 
 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 
 
 

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 13 

Forma vzdělávání – denní 
 
Na přihlášce musí být uvedeny oba názvy a kódy oboru. 

Uchazeč uvede na přihlášce do kolonky 1. škola, resp. 2. škola příslušnou dvojici oborů uvedených výše, tedy 

vzdělání kategorie L0 (maturitního) i H (doplňujícího oboru vzdělání s výučním listem) . Vypisuje se vždy kód i název 
oboru vzdělání s maturitní zkouškou a kód i název doplňujícího oboru vzdělání s výučním listem. 

Uchazeči budou hodnoceni takto: 

o Za prospěch na vysvědčení z 2. pol. 7. roč. a 1. pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. roč. ZŠ 

 max. 60 bodů 

o Za jednotnou zkoušku 

 max. 100 bodů 

o Bod za umístění na prvních třech místech v městských, krajských a vyšších kolech  

výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit v prosté kopii)  max. 3 body 

o Podání dvou přihlášek na SŠG Brno 

10 bodů 
____________________________________________________________________________________________ 
Celkový počet max. 173 bodů 

 

o Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky. 
o Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

o Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 2. pololetí 7. ročníku, 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
9. ročníku)  není větší než 2,20 

o Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)  

o Zdravotní způsobilost (§ 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 

o Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 
 

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. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a 
literatury. Žádost o nekonání této zkoušky přiloží zákonný zástupce uchazeče k přihlášce ke 
vzdělávání. Znalost českého jazyka a literatury bude ověřena rozhovorem, ke kterému bude uchazeč 
pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí: 

a)  řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

b)  čtení s porozuměním 

c)  popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby. 
 

Každá z částí je ohodnocena 5 body, maximum bodů je tedy 15. 
Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech zkoušek s tím, že v každé jednotlivé části 
musí žák dosáhnout minimálně 1 bodu. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde- li o uchazeče, který 
ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 
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 o uznání rovnocennosti vysvědčení 
(nostrifikaci), ze kterého bude zřejmé, že vzdělání ukončil. 

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. 

 



 

 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 
 
 

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Vzdělávání se uskuteční v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání 
L0 a H umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

Ve 3. ročníku bude žákům umožněno vykonat závěrečnou zkoušku oboru 34-57-H/01 Knihař 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 12 

Forma vzdělávání – denní 
 

Uchazeči budou hodnoceni takto: 

o Za prospěch na vysvědčení z 2. pol. 7. roč. a 1. pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. roč. ZŠ 

 max. 60 bodů 

o Za jednotnou zkoušku 

 max. 100 bodů 

o Bod za umístění na prvních třech místech v městských, krajských a vyšších kolech  

výtvarných soutěží a Olympiád všeobecných předmětů (doložit v prosté kopii)  max. 3 body 

o Podání dvou přihlášek na SŠG Brno 

10 bodů 
____________________________________________________________________________________________ 
Celkový počet max. 173 bodů 

 

o Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky. 
o Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne lepší průměr známek v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

o Celkový průměr ze ZŠ (průměr z průměrů 2. pololetí 7. ročníku, 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
9. ročníku)  není větší než 2,20 

o Ukončení ZŠ v 9. ročníku (pouze RVP základní vzdělávání: tj. bez dodatku o speciálním vzdělávání)  

o Zdravotní způsobilost (§ 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 

o Pokud uchazeč nesplní jedno z kritérií přijímacího řízení, nemůže být ke studiu na naší škole přijat. 
 

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. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z Českého jazyka a 
literatury. Žádost o nekonání této zkoušky přiloží zákonný zástupce uchazeče k přihlášce ke vzdělávání. 
Znalost českého jazyka a literatury bude ověřena rozhovorem, ke kterému bude uchazeč pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí: 

a)  řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky 

b)  čtení s porozuměním 

c)  popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby. 

Každá z částí je ohodnocena 5 body, maximum bodů je tedy 15. 

Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech zkoušek s tím, že v každé jednotlivé části 
musí žák dosáhnout minimálně 1 bodu. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je doklad o splnění povinné školní docházky, jde- li o uchazeče, který 
ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 
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 o uznání rovnocennosti vysvědčení 
(nostrifikaci), ze kterého bude zřejmé, že vzdělání ukončil.  

Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo 
poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. 

 

 

V Brně dne 29. ledna 2021 Ing. Petr Veselý 

 ředitel školy 


