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 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

 

Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma 

Zaměření (ŠVP): Správa firemních systémů a vývoj cloudových aplikací  

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých 

zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii SARS 

CoV-2, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení a stanovuji kritéria pro školní rok 2022/2023 

s nástupem ke studiu 1. 9. 2022 do prvního ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační 

technologie, denní forma vzdělávání. 

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili 

základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili 

podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností a vědomostí.  

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 

v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií 

přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo 

plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. 

Pokud uchazeč předloží pro přijímací řízení vysvědčení (hodnocení) z 2. pololetí školního roku 

2019/20, kdy nebylo možné hodnotit vzhledem k epidemii, musí doložit uchazeč první zpětné 

hodnocené pololetí ze ZŠ. 

Novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní 

přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní 

přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle 

krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, 

anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. října 2020 určit opatřením obecné povahy mj. 

odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo 

prováděcími právními předpisy, nebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není 

možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke 

vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil 

nezanedbatelné obtíže. 

Součásti přihlášky se předkládají doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku 

o zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost potvrdí na přihlášce ke studiu praktický lékař pro 

děti a dorost.  

Specifické vývojové poruchy učení nejsou v rozporu s podmínkou přijetí ke studiu. 



 
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o   

 
   FAKULTNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 
 
Studentské náměstí 1531, Mařatice, 768 01 Uherské Hradiště, tel.: 576 519 343, e-mail: academicschool@academicschool.cz 
 

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté denní studium  20 žáků 

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) 

V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná Jednotná přijímací zkouška (JPZ), přípravu zadání 

testů JPZ, jejich distribucí, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání (Centrum). 

 

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 165 bodů  

 

Při přijímacím řízení se u jednotlivých uchazečů hodnotí: 

 

1. Výsledky Jednotné přijímací zkoušky: 

a) výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury - 

maximální zisk je 50 bodů; 

b) výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a její aplikace -  maximální 

zisk je 50 bodů. 

Nejvyšší možný bodový zisk za oba testy je 100 bodů. 

  

2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání  

Jedná se o přepočtený průměr známek na vysvědčení z předchozího vzdělávání v 2. pololetí 

osmé třídy a v 1. pololetí deváté třídy, případně odpovídajících tříd víceletého gymnázia 

(zaokrouhlení na 2 desetinná místa). Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z 

chování.  
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Stupnice hodnocení: 

2. pololetí 8. třídy - průměr 1,00  20 bodů 

1. pololetí 9. třídy - průměr 1,00  20 bodů 

 

Průměr Počet bodů 

do 1,00 20 

do 1,50 15 

do 1,80 10 

do 2,20 5 

 

Nejvyšší možný bodový zisk za výsledky ZŠ je 40 bodů. 

 

3. Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče 

Umístění v celonárodních, krajských nebo okresních vědomostních soutěžích v osmém nebo 

v devátém ročníku ZŠ. Doklad o umístění (originál nebo fotokopie ověřená ředitelem dané ZŠ) 

musí uchazeč doložit ředitelce školy současně s přihláškou ke vzdělávání. 

Olympiády a soutěže vyhlašované MŠMT - maximálně 15 bodů 

Soutěže do 5. místa: 

a) celonárodní 15 bodů; 

b) krajské 10 bodů; 

c) okresní 5 bodů. 

 

4. Motivační pohovor - maximálně 10 bodů 

a) Uchazeč uvede důvod, proč se hlásí na vybraný obor. 

b) Uchazeč může uvést, na jakém tématu vybraného oboru již pracuje, nebo pracoval 

a zmíní podrobnosti projektu. 

c) Uchazeč uvede své zájmy a plány do budoucna. 

 

5. Snížená známka z chování: - 5 bodů 
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CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ A POŘADÍ UCHAZEČŮ 

Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení se vypočte jako součet bodového hodnocení 

dle bodů 1. až 4. Nejvýše je tedy možno získat 165 bodů. V případě snížené známky z chování 

se odečte 5 bodů. 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.  

Ke studiu budou přijati uchazeči v pořadí podle celkového hodnocení přijímacího řízení a podle 

kapacitních možností oboru.  

Hranice úspěšnosti za celé přijímací řízení, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou pro 

přijetí je 30 bodů. 

 

V případě naplnění kapacity a rovnosti bodů rozhoduje:  

Výsledek osobního pohovoru. 

 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

1. termín: úterý  12. 4. 2022 

2. termín: středa 13. 4. 2022 

 

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) 

k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví ředitelce školy, koná jednotnou zkoušku 

v náhradním termínu. 

 

NÁHRADNÍ TERMÍN 

1. termín: úterý  10. 5. 2022 

2. termín: středa 11. 5. 2022 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE  

● Přihlášku ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným 

souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce. Přihláška se podává do 1. 3. 2022 

ředitelce školy Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Studentské náměstí 

1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, na tiskopisu, který stanoví ministerstvo. 

Do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné škole. 

● Uchazečům o studium pošle ředitelka školy pozvánku k jednotným zkouškám. Na pozvánce 

bude uveden přidělený kód uchazeče, termín a čas konání jednotných testů, přesné místo 

konání zkoušky a další potřebné informace.  

● Pokud se uchazeč hlásí na dvě různé školy, je třeba na jednu školu poslat originál a na 

druhou identickou kopii opatřenou podpisem uchazeče i jeho zákonného zástupce.  
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● Pokud uchazeči podali dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy 

konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním 

místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí 

škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). 

● Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací 

zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.  

● V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na 

každé přihlášené škole, nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro 

rozhodnutí o přijetí se využije pouze ten lepší z obou výsledků jednotného testu z matematiky 

a českého jazyka. 

● Jednotná přijímací zkouška se koná: 

▪ z písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut; 

▪ z písemného testu z Matematiky a její aplikace v délce 70 minut; 

▪ jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát; 

▪ povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací 

tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka 

a rýsovací potřeby.  

● U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle 

platného doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání 

jednotné zkoušky. Uvedené vyjádření musí uchazeč doložit k přihlášce.  

● Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na 

základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného 

zástupce uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá 

možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas podle 

věty první učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to 

nejpozději 10 dnů před konáním příslušné zkoušky. V případě, že z doporučení školského 

poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví 

základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas podle věty první učiněn 

ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní 

školou, a to nejpozději 10 dnů před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se 

informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení. 

● Centrum zpřístupní ředitelce školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 

nejpozději 28. dubna 2022. Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní 

seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení 

uchazečů Centrem. 

● Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním 

školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje 

ředitelka školy. 

● Žák cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako povinný doklad k přijímacímu 

řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční 
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školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Dále pak dodá doklad 

o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou 

školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou. V případě dokladů 

vystavených v jiném než českém jazyce předkládá uchazeč jejich úřední překlad do českého 

jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka 

nepožaduje. 

● Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho 

rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vyučování (§ 20 odst. 3 

školského zákona). 

● Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole, mimo území České republiky, se při 

přijímacím řízení promíjí na žádost zkouška z českého jazyka. Tito uchazeči tedy nekonají 

jednotnou zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura na základě žádosti přiložené 

k přihlášce. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, bude 

ověřena pohovorem před komisí. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky 

těchto uchazečů, kteří nekonají zkoušku z Českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 

školského zákona, vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě 

redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru. 

Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury. Uchazeč, 

který nekoná zkoušku, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na 

základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí 

všech uchazečů. 

● V případě nízkého počtu obdržených zápisových lístků na příslušný obor vzdělání 

(10 a méně) může ředitelka školy rozhodnout o neotevření daného oboru. 

 

ZPŮSOB SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, a to v souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů: 

a) pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení; 

b) seznam přijatých uchazečů podle výsledku přijímacího řízení; 

c) v anonymizované podobě výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

1. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí o přijetí za oznámená. Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy 

v budově školy a na webových stránkách školy www.academicschool.cz 

2. Nepřijatým uchazečům ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí písemně.  
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ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve 

lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ředitelce školy.  

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na zvolené škole odevzdáním 

zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli 

poštovních služeb. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat na danou školu a na uvolněné 

místo bude přijat další uchazeč v pořadí. 

Seznam přijatých uchazečů bude pravidelně aktualizován podle odevzdávání zápisových lístků 

resp. oznámení, že přijatý uchazeč nenastoupí. Je nutné, aby každý nepřijatý uchazeč, který má 

zájem o přijetí, podal odvolání. 

 

 

 

PhDr. Věra Olšáková 

ředitelka Academic School,  

Mateřská škola a základní škola, s.r.o. 

 

 

V Uherském Hradišti 24. ledna 2022  

 

 

Výuka nového oboru střední školy, jejíž činnost vykonává ORBIS, Mateřská škola, Základní 

škola a Střední škola, s.r.o., bude probíhat ve škole Academic School, Mateřská škola a základní 

škola, s.r.o., na adrese Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště. 


