
Kritéria přijímání ke vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění 
ve třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do 9. června 2022. 
Přihlášky doručte poštou nebo osobně na pracoviště Kudelova 6, 602 00 Brno.  Rozhoduje datum 
doručení do školy, tedy nejpozději 9. 6. 2022.

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.  

K hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se na základě platné právní 
úpravy nepřihlíží. Pokud by druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo pro některého uchazeče 
jedním z posledních tří hodnocených období základního vzdělávání, doloží pro účely tohoto přijímacího 
řízení úředně ověřenou kopii vysvědčení ze školního roku 2018/2019, jehož závěrečná klasifikace se 
započítá do hodnocení dle níže uvedených kritérií místo závěrečné klasifikace roku 2019/2020. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 
Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

výsledků předchozího vzdělávání – váha 60/60, na základě průměrů posledních tří hodnocených 
období - nejčastěji 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku, které se převedou 

na body dle níže uvedeného výpočtu. 
Nejdříve spočteme průměr z průměrů dle vzorce: 

PP = (1P8 + 2P8 + 1P9) / 3 

1P8 je průměr z 1. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa 

2P8 je průměr z 2. pololetí 8 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa 

1P9 je průměr z 1. pololetí 9 třídy ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa 

Výsledný počet v rozpětí 0-60 bodů získáme dosazením hodnoty PP do vzorce: 
Počet bodů za výsledky předchozího vzdělávání = 15 * (5 - PP) 

V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 60 bodů. 

Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v posledním hodnoceném období 
(nejčastěji tedy 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). 

Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne pořadí lepší průměr známek z matematiky na doložených 
vysvědčeních z posledních tří hodnocených období. 

Pokud uchazeč splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jím získané/dosažené body a 
stanoví se celkové pořadí. Počty volných míst jsou informativní a budou průběžně upřesňovány. 
Uchazeči budou přijímáni do naplnění povolené kapacity oboru. 



34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ve 4. kole – 1 
Forma vzdělávání – denní 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

o výsledků předchozího vzdělávání max. 60 bodů 

Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v posledním hodnoceném období 
(nejčastěji tedy 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). 

Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne pořadí lepší průměr známek z matematiky na doložených 
vysvědčeních z posledních tří hodnocených období. 

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

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 
o Splnění zdravotní způsobilosti pro daný obor dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

o Ukončení ZŠ 9. ročníkem nejpozději ve školním roce 2021/2022.

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. 

Znalost českého jazyka a literatury bude u cizinců, na které se vztahuje § 20 odst. 4, ověřena 
rozhovorem, ke kterému bude uchazeč pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí hodnocených vždy max. 5 body: 

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.

Maximální bodová hranice je 15, minimální pak 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 10. června 2022 Ing. Petr Veselý 

ředitel školy 



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

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ve 4. kole – 2 
Forma vzdělávání – denní 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

o výsledků předchozího vzdělávání max. 60 bodů 

Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v posledním hodnoceném období 
(nejčastěji tedy 1. pololetí 9. ročníku ZŠ). 

Pokud i tak dojde k rovnosti bodů, rozhodne pořadí lepší průměr známek z matematiky na doložených 
vysvědčeních z posledních tří hodnocených období. 

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

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 
o Splnění zdravotní způsobilosti pro daný obor dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

o Ukončení ZŠ 9. ročníkem nejpozději ve školním roce 2021/2022.

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. 

Znalost českého jazyka a literatury bude u cizinců, na které se vztahuje § 20 odst. 4, ověřena 
rozhovorem, ke kterému bude uchazeč pozván samostatně. 

Rozhovor se skládá ze tří částí hodnocených vždy max. 5 body: 

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.

Maximální bodová hranice je 15, minimální pak 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 10. června 2022 Ing. Petr Veselý 

ředitel školy 


