
Přijímací řízení 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

OBOR: Knihkupecké a nakladatelské činnosti 66-43-M/01 

 

V souladu s Opatřením obecné povahy vydaným pod č.j. MSMT 43073/2020-03 může ředitel 

školy stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška 

nekoná. 

 Pokud je součástí prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru 

vzdělání s maturitní zkouškou jednotná přijímací nebo školní přijímací zkouška, může ředitel 

školy rozhodnout nejpozději do 8. března o jejím nekonání. 

Ředitelka školy stanovila, že jednotná přijímací zkouška se v přijímacím řízení   pro školní rok 

2021/2022 nekoná. 

Střední škola KNIH, o.p.s. pořádá školní přijímací zkoušku, která se bude konat 14. a 15. dubna 

2021. 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení 

1. Škola pořádá vlastní přijímací zkoušku. Ta se skládá z přijímacího pohovoru. 

2. V rámci přijímacího pohovoru budeme zjišťovat zájem uchazeče o obor a motivaci ke 

studiu a uchazeč v něm může dosáhnout 10 bodů. 

3. Do výsledků přijímacího řízení zahrnujeme i prospěch za poslední dvě pololetní 

vysvědčení, tj. 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, a to následovně:  

průměr 1,00: 10 bodů, průměr 1,01 – 1, 30: 5 bodů, 1,31 – 1, 60: 2,5 bodu, 1,61-1, 90:1 

bod, 1,91 a více:0 bodů. Případné slovní hodnocení musí být podle § 51 školského 

zákona převedeno do klasifikace. 

4. Maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout je 20. 

5. Přihlášky se odevzdávají do 1. března v kanceláři školy nebo poštou (doporučeným 

dopisem). 

6. Školní přijímací zkouška se koná 14. a 15. dubna 2021. 

7. Přijato bude 30 uchazečů, a to v pořadí podle součtu dosažených bodů. 



8. V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší výsledek v kritériu 

prospěchu za poslední dvě pololetní vysvědčení. 

9. Uchazeči s potřebou podpůrných opatření přiloží k přihlášce doporučení školského 

poradenského zařízení obsahující informaci o nezbytných úpravách přijímacího řízení. 

10. Znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání v oboru, u uchazečů, kteří získali 

předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se ověří komisionálním pohovorem 

v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona. 

 

 

V Brně 28. ledna 2021 

                                                                                     Mgr. Eva Štaralová, v.r. 

                                                                                      ředitelka 

 

 

 

 

 


