
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
DO PRVNÍHO ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO DÁLKOVÉHO STUDIA 

pro školní rok 2018/19 

Rámcový vzdělávací program:  
66-43-M/01 knihkupecké a nakladatelské činnosti 

Školní vzdělávací program: „Poznávat, obdivovat a šířit knihu, verze 3.“ 

1. kolo přijímacího řízení 
 
Přihlášky zasílejte do 1.3.2018 včetně na adresu školy: Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno 

1) Státní část přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (písemný test z českého jazyka a 
matematiky) 

Termín přijímacího řízení Termín pro podání 
přihlášky 

Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

Počet míst pro odvolání 

1. řádný termín 12.4.2018 

1. března 2018 25 5 
2. řádný termín 16.4.2018 
1. náhradní termín 10.5.2018 
2. náhradní termín 11.5.2018 
Počet kol přijímacího řízení nejméně jedno (další kola budou vypsána v závislosti na počtu přijatých 

uchazečů v předchozích kolech přijímacího řízení) 
 

Uchazeči budou přijímáni na základě splnění níže uvedených kritérií: 
 

Státní část přijímací zkoušky  
• Výsledky přijímacích zkoušek  

- max. 60 bodů ze 100 b.  
- z toho max. 30 bodů matematika  
- z toho max. 30 bodů český jazyk  

• Nutno získat aspoň 1 b. v každé z přijímacích zkoušek, jinak žák přijímací zkoušku úspěšně nevykoná  

• Maximální celkový zisk za 3 kritéria je 100 bodů  
 

2) Školní část – bez přijímacích zkoušek na základě splnění níže uvedených kritérií: 

Kritérium Popis kritéria 
Počet 
bodů 

1. Prospěch na ZŠ 

Uchazeči budou hodnoceni na základě průměru všech známek: 
1. na konci 2. pololetí předposledního ročníku základní školní 

docházky (odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia), 
2. na konci 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky 

(odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). 

Max. 10 

2. Vědomostní a 
výtvarné soutěže 

Uchazeči budou hodnoceni za účast v každém kole kterékoli veřejné 
soutěže vědomostního nebo výtvarného charakteru. Doklad o účasti 
nutno doložit spolu s přihláškou ke studiu. 

à 0,5 

3. Literární činnost 

Součástí hodnocení bude i případná literární činnost uchazečů 
(publikování uměleckého literárního útvaru např. ve školních 
časopisech). Doklad o publikování nutno doložit spolu s přihláškou ke 
studiu. 

à 0,5 

4. Pomocná kritéria 

V případě rovnosti bodů na rozhraní přijatých a nepřijatých uchazečů 
rozhoduje lepší průměr všech známek na konci 1. pololetí 
předposledního ročníku základní školní docházky (odpovídajícího 
ročníku víceletého gymnázia). 

xxx 

5. Minimální počet 
bodů 

Ke studiu nebude přijat uchazeč, který nezíská tento minimální počet 
bodů: 

4 

 

Brno dne 3. ledna 2018 
 

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., v. r. 
ředitelka školy 


