
Kritéria přijímacího řízení 2019/2020 
pro školní rok 2020/2021 
 

34-42-M/01 Obalová technika (střední odborné vzdělání s maturitou v denní formě) 
 

Počet přijímaných žáků – 15 
 
• Součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, u uchazečů 

se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení 
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. 

• Uchazeč (zákonný zástupce) odevzdá přihlášku (osobně nebo poštou) ředitelce Střední 
školy polygrafické, Olomouc do 1. března 2020. 

• Přijímací zkouška se koná formou jednotných státních testů z matematiky a její aplikace 
a z českého jazyka a literatury.  

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

 
A/  Bodové hodnocení z výstupů základní školy: 
 

1. Průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy ZŠ – max. 30 bodů 
(nebo odpovídající ročník gymnázia) 
Průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ – max. 30 bodů 
(nebo odpovídající ročník gymnázia) 

 
1,00 – 1,10 ............ 30 bodů 
1,11 – 1,30 ............ 27 
1,31 – 1,50 ............ 24 
1,51 – 1,70 ............ 21 
1,71 – 1,90 ............ 18 
1,91 – 2,10 ............ 15 
2,11 – 2,30 ............ 12 
2,31 – 2,50 ............   9 
2,51 – 2,70 ............   6 
2,71 – 2,90 ............   3 
2,91 a více .............   0 

 

Maximální počet dosažených bodů za prospěch je 60 bodů. 
 
2. Odpočet bodů z předmětů Český jazyk, Matematika, Chemie. 
 

 klasifikace 3 (dobrý) ČJ – 5 bodů 
  M – 5 bodů 
 klasifikace 4 (dostatečný) ČJ – 20 bodů 
  M – 20 bodů 
  CH – 20 bodů 
 klasifikace 5 (nedostatečný) ČJ – 100 bodů 
  M – 100 bodů 
  CH – 100 bodů 



 
B/ Bodové hodnocení z jednotné zkoušky: 
 1. Test z matematiky  –  max. 50 bodů 
 2. Test z českého jazyka –  max. 50 bodů 
 
C/ Celkové bodové hodnocení přijímacího řízení tvoří součet bodů z: 

Ad A/  výstupů základní školy (dohromady max. 60 bodů); 

Ad B/  bodů získaných ve státní přijímací zkoušce z matematiky a její aplikace 
 a z českého jazyka a literatury (dohromady max. 100 bodů) 
 

• Vnitřní podmínkou pro přijetí je zisk minimálně 16 bodů ze státní přijímací zkoušky 
z českého jazyka a literatury a zisk minimálně 8 bodů ze státní přijímací zkoušky 
z matematiky a její aplikace. 

• Pro přijetí ke studiu musí být splněny obě vnitřní podmínky současně, při splnění pouze 
jedné nebo žádné z vnitřních podmínek nemůže být uchazeč ke studiu přijat. 

• Další podmínkou přijetí je kladné bodové skóre uchazeče (tj. přijati mohou být pouze ti 
uchazeči, kteří dosáhnou v přijímacím řízení min. 1 bod) 

 
D/ V případě rovnosti bodů má přednost:   

1/  vyšší počet bodů za prospěch 

2/  nižší počet bodů získaný za součet odpočtů z klasifikace předmětů ČJ, M, CH 

3/  lepší známka z chemie v 1. pololetí 9. třídy 

 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne ………………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
PhDr. Marcela Hanáková, ředitelka školy 
 


