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V souladu s § 59 až § 60g a 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, byly pro přijetí ke studiu na 

Střední škole veřejnoprávní, v oboru 68-42-M/01, v denní formě vzdělávání, pro školní rok 

2023/2024 

 

                                                           s t a n o v e n y 

Kritéria přijímacího řízení 

 

a) Prokázání vědomostních předpokladů pro studium, a to na základě výsledků 

přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky a výsledků 

vzdělávání ve školním roce 2021/22 a prvním pololetí školního roku 2022/23 základní školy. 

 

b) Jednotná přijímací zkouška má za cíl ověřit předpoklady uchazeče ke vzdělávání na 

střední škole zakončené maturitní zkouškou. 

Skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného 

testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro 

základní vzdělávání. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

- písemný test z matematiky (časový limit 70 minut) ……. max. 50 bodů 

- písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) … max. 50 bodů 

 

c) Výsledky vzdělávání ve školním roce 2021/22 a prvním pololetí školního roku 2022/23 

základní školy……. max. 65 bodů při aritmetickém průměru 1,00 a 0 bodů při aritmetickém 

průměru 2,3 a horším. 

Vzorec pro výpočet bodů: 

Počet bodů = 65 - [(dosažený průměr - 1,00) x 50] 

 

Příklad: 

Dosažený průměr 1,65 

Počet bodů = 65 - [(1,65 - 1,00) x 50] = 65 – 32,5 = 32,5 bodů 

 

 

Zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01 dle Nařízení vlády č.211/2010Sb. 

Zdravotní omezení vylučující studium daných oborů: 

a) Závažné duševní nemoci a poruchy chování. 



 

 

b) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro 

výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je 

nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 

Poznámka 

- § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona „Žák nemůže být uvolněn z předmětu 

rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa“. Rozhodujícími předměty se rozumí – 

maturitní předměty včetně předmětu sebeobrana. 

 

Váha jednotlivých kritérií 

 

Maximální možný počet bodů ………………………… 165 bodů ……..……. 100% 

z toho 

a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky - max. …… 100 bodů …………. 60,6% 

b) Výsledky vzdělávání na základní škole - max. …… 65 bodů …………. 39,4% 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 

a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky 

b) Výsledky vzdělávání na základní škole 

 

Doplňková kritéria v rozhodování při rovnosti bodů 

V případě rovnosti bodů bude rozhodováno:  

v 1. pořadí dle výsledků vzdělávání na základní škole  

v 2. pořadí dle výsledků jednotné přijímací zkoušky 

 

Oznámení o možnosti vyjádření se k podkladům Rozhodnutí 

Podle ustanovení §36 odst. 3 správního řádu má každý uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce 

právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Na základě této skutečnosti bude všem zájemcům umožněno nahlédnutí do spisu 

(podkladových materiálů), a to na sekretariátu školy dne: 

 

- 2. května 2023 v době od 11:00 do 12:00 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

   V Prostějově dne 12. 1. 2023                                            Mgr. Anna ZEDNÍKOVÁ  

           

                                                                                                        ředitelka školy  

              

 


