
 
 

 

 

 

Kritéria přijímání ke vzdělávání v ročním zkráceném studiu (dle  
§ 84 zákona č. 561/2004 Sb.) a způsob hodnocení jejich splnění  

v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 
 

Z rozhodnutí ředitele školy se v rámci přijímacího řízení do ročního zkráceného studia přijímací 
zkouška nekoná. Uchazeči budou přijati pouze na základě hodnocení výsledků předchozího vzdělávání. 

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2023. 

Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa – veškerá korespondence bude zasílána na tuto adresu. 

Součástí přihlášky budou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků absolvovaného 
středního vzdělání (resp. pololetního výpisu z vysvědčení posledního ročníku). 

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 hodnocených období, bude celkový průměr počítán za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 1. a 2. 
pololetí školního roku 2020/2021. 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 
Uchazeči budou hodnoceni na základě výsledků předchozího vzdělávání - konkrétně na základě 
průměrů posledních tří hodnocených období (tedy 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí 
závěrečného ročníku), které se převedou na body dle níže uvedeného výpočtu. 

Nejdříve spočteme průměr z průměrů dle vzorce: 
PP = (1PP + 2PP + 1PZ) / 3 

1PP je průměr z 1. pololetí předposledního ročníku SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa 

2PP je průměr z 2. pololetí předposledního ročníku SŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa 

1PZ je průměr z 1. pololetí závěrečného ročníku SŠ 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) 

Při rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí lepší průměr známek v 1. pololetí posledního ročníku 
střední školy. 
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, stanoví se na základě výše uvedených 
kritérií celkové pořadí. Uchazeči budou přijímáni do naplnění povolené kapacity oboru. 



 

 

 

 

 34-53-H/01 Reprodukční grafik 
 

      

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 21 

Forma vzdělávání – denní 
 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

o výsledků předchozího vzdělávání max. 60 bodů 

 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

o Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání nebo úspěšné ukončení 
druhého pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se nejpozději při 
zahájení vzdělávání výučním listem nebo vysvědčením z posledního ročníku oboru vzdělání 
s maturitní zkouškou). 

 

Přijímání cizinců 

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a 
zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

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.  

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



 

 

 

 

 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 
 

      

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 11 

Forma vzdělávání – denní 
 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

o výsledků předchozího vzdělávání max. 60 bodů 

 

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 Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání nebo úspěšné ukončení 
druhého pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se nejpozději při 
zahájení vzdělávání výučním listem nebo vysvědčením z posledního ročníku oboru vzdělání 
s maturitní zkouškou). 

 

Přijímání cizinců 

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a 
zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

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.  

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



 

 

 

 

 34-57-H/01 Knihař 
 

      

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 12 

Forma vzdělávání – denní 
 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

o výsledků předchozího vzdělávání max. 60 bodů 

 

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 Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání nebo úspěšné ukončení 
druhého pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou (dokládá se nejpozději při 
zahájení vzdělávání výučním listem nebo vysvědčením z posledního ročníku oboru vzdělání 
s maturitní zkouškou). 

 

Přijímání cizinců 

Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a 
zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

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.  

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 31. ledna 2023 Ing. Petr Veselý 

 ředitel školy 


