
Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019  
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
ředitel školy tato jednotná kritéria a způsob hodnocení jejich splnění pro 2. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2018/2019 pro níže uvedené obory: 
 

Kód oboru Název studijního oboru Počty přijímaných žáků 

18-20-M/01 Počítačová grafika (Informační 

technologie) 
 

4 

65-42-M/02 Cestovní ruch a animační služby 6 

63-41-M/01 Business a právo  8 

63-41-M/01 Management sportu a zdravý životní 

styl  

8 

64-41-L/51 Podnikání (kombinované studium) 20 

 
V rámci 2. kola přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.  
 
Uchazeči o studium budou přijímáni ve druhém kole přijímacího řízení do stanoveného počtu 
přijímaných žáků podle pořadí, které bude určené průměrem ze všech známek z jednotlivých 
předmětů z prvního pololetí 9. třídy ZŠ, nebo první pololetí 3. ročníku SOU (pro obor Podnikání). 
Pořadí bude stanoveno od nejnižšího k nejvyššímu. Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů 
je průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno z prvního pololetí posledního ročníku) a pro 
kombinovanou formu studia (obor Podnikání) pak průměr prospěchu do 3,0 (počítáno z prvního 
pololetí posledního ročníku). 
 
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje postupně klasifikace z matematiky v prvním pololetí 
posledního ročníku (ZŠ nebo SOU), klasifikace z jazyka českého v prvním pololetí posledního 
ročníku (ZŠ nebo SOU), klasifikace z anglického jazyka v prvním pololetí posledního ročníku (ZŠ 
nebo SOU).  
 
Uchazeči, kteří splní podmínky přijetí a nebudou ke vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity 
oboru přijati, se budou moci odvolat prostřednictvím svého zákonného zástupce. Odvolání lze 
podat k rukám ředitele střední školy do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  
 
Podmínkou konečného přijetí je vedle splnění požadovaných kritérií zaslání zápisového lístku do 
10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých žáků a hodnocení "prospěl" na konci 9. třídy 
ZŠ, nebo ekvivalentní třídy SOU. Pro nástavbové studium je podmínkou konečného přijetí získání 
výučního listu a jeho předložení do 30. 6. 2018.  
 
 
V Novém Jičíně 2. května 2018  
 
Ing. Jan Císař v. r.  
ředitel školy  
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