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POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ

• Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  25

• Počet míst pro odvolání: 2

• Počty kol přijímacího řízení: nejméně jedno 
(další kola budou vypsána v závislosti na počtu 
přijatých uchazečů v předchozích kolech 
přijímacího řízení)



• Možnost podat dvě přihlášky na různé školy v prvním 
kole, další přihlášku lze podat pro 2. a následné kolo 
přijímacího řízení 

• Tiskopis přihlášky získáte:

• http://www.ssknih.cz/dalkove-studium

• Termín  podání – doručit do školy do 1. 3. 2021 

pro 1. kolo,  poté  kdykoliv do 6.9.2021

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

http://www.ssknih.cz/dalkove-studium


 Název a adresu  naší školy: 

Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 4226/23, 628 00 
Brno 

 Název  oboru: Knihkupecké a nakladatelské činnosti

 Kód  oboru určují délku studia: 66-43-M/01

 Potvrzený prospěch ze ZŠ případně střední školy

 IZO  školy, ze které žák přichází

 Kontakt na rodiče – jméno, mail, telefon, adresu

Není nutno dokládat lékařské potvrzení

CO NUTNO V PŘIHLÁŠCE VYPLNIT?



Střední škola KNIH, o.p.s., 
Bzenecká 4226/23, 628 00 

Brno

Knihkupecké a nakladatelské 
činnosti 66-43-M/01

Napište kontaktní 
telefon, 
a také e-mail 
zákonného zástupce, 
nikoliv žáka.



!

IZO ZŠ nebo SŠ, ze 
které se uchazeč 
hlásí 

Razítko  a podpis 
ředitele ZŠ, případně SŠ



• Školní  přijímací zkouška sestávající z pohovoru pro 1. 
kolo

• dva termíny:

– 14. dubna 2021 

– 15. dubna 2021

• společná výsledková listina nejpozději v pondělí 4. 
května (ve vestibulu i na internetu)

 Další kola přijímacího řízení od  19.4.2021,      
přihlášky přijímány průběžně

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK



• přijatý žák jím potvrzuje zájem o studium

• vydává základní škola nebo Odbor školství JMK, 
ulice Cejl 73 

• odevzdat škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění 
kladného rozhodnutí o přijetí 

• lze vzít zpět a odevzdat na jiné škole (nejvýše 
jednou!) jen v případě kladného vyřízení odvolání 
proti nepřijetí!

ZÁPISOVÝ LÍSTEK



• Přijímací pohovor (20 minut)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V 1. KOLE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V DALŠÍM KOLE

• Přijetí bez přijímacích zkoušek do průměru 2,9 
(v případě nesplnění stanovených kritérií proběhne 
ústní pohovor se žákem, za přítomnosti zákonného 
zástupce)



• Žáci se speciálními poruchami učení mají zkrácený 
časový limit, během něhož se koná přijímací 
pohovor, o 5 minut.

• Nutno doložit platnou zprávou z pedagogicko-
psychologické poradny do 1. 3. 2021. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

doplnění informace pro 1. kolo



• Výsledky školní přijímací zkoušky
- max. 20 bodů
- z toho max. 10 bodů pohovor
- 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.

• Nutno získat aspoň 2 b v každé části z přijímací zkoušky, jinak žák 
školní přijímací zkoušku úspěšně nevykoná

• Podrobná kritéria budou na pozvánce ke zkouškám                
odeslané nejpozději 29.3.2021.

1. KRITÉRIUM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V 
PRVNÍM KOLE



• 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 bodů, 1,61 – 1,90 
= 1 bod, 1,91 a více = 0 bodů. Případné slovní hodnocení musí
být podle § 51 školského zákona převedeno do klasifikace.

2. KRITÉRIUM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V 
PRVNÍM KOLE



V případě rovností bodů několika uchazečů 
rozhoduje:
V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí
lepší výsledek v přijímacím pohovoru.

ROZHODOVÁNÍ V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ



 do 31.1.  zveřejnění kritérií přijímacího řízení

 do 1.3. odevzdání přihlášky ke studiu

 do 29.3. pozvánka k přijímacím zkouškám

 14.4.  1. termín přijímacích zkoušek  

 15.4.  2. termín přijímacích zkoušek 

 do 28.4.    nejpozději výsledky 1. a 2. termínu 1. kola řízení

 12.5. první náhradní termín přijímacích zkoušek

 13.5. druhý náhradní termín přijímacích zkoušek

 do 12.5.  odevzdání zápisových lístků za 1. kolo

 od 19.4. další kola přijímacího řízení bez příjímacích zkoušek

HARMONOGRAM



Střední škola KNIH, o. p. s.
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno

telefon: 736 44 10 40
e-mail: info@ssknih.cz

Těšíme se na Vás

mailto:info@ssknih.cz

