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Střední odborná škola MORAVA o.p.s. 
Brno - Černovice, Řehořova 5, PSČ 61800 
IČ: 255 49 804, www.sos-morava.cz 
telefon: +420 606 661 484, e-mail: sos-morava@sos-morava.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 27-4041160287/0100 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání  

ve školním roce 2023/2024  
 

 

Přihlášku uchazeč podává do 1. března 2023. Podaná přihláška může být potvrzená základní školou 

nebo se dokládají úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základního vzdělání a 

doporučení ze školského poradenského zařízení, pokud je uchazeč o studium žákem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Přihláška se podává na tiskopisu MŠMT: 

https:// prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-

na-ss 

 

Termíny konání jednotné zkoušky 

Řádný termín 

První termín:  13. dubna 2023  

Druhý termín:  14. dubna 2023 

 

Náhradní termín 

První termín:  10. května 2023  

Druhý termín:  11. května 2023 

 

Přijímací řízení se pro školní rok 2023/2024 bude konat formou jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury a z matematiky 60 % výsledku. (Jednotná přijímací zkouška 2023 viz 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska). Maximum je 100 bodů za povinnou 

jednotnou přijímací zkoušku (50 bodů český jazyk a literatura, 50 bodů matematika). Výsledky 

zkoušek budou zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.  

 

Uchazeči o vzdělávání budou dále přijímání do 1. ročníku dálkové formy vzdělávání na základě 

těchto kritérií 40 % výsledku: 

• Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné docházky. 

Hodnotí se prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku v 

předmětech český jazyk a matematika. Maximum je 20 bodů, tj. 2 x 5 bodů za výborný 

prospěch. 

• V přijímacím řízení se nehodnotí hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020. Předloží-li žák takové vysvědčení, hodnotí se prospěch za 1. pololetí 

předposledního a 1. pololetí posledního ročníku v předmětech český jazyk a matematika. 

Maximum je 20 bodů, tj. 2 x 5 bodů za výborný prospěch. 

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu bodů získaných na základě uvedených kritérií. Získané 

body za jednotlivé části se sečtou a uchazeči budou seřazeni sestupně do pořadníku podle celkového 

počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů až do naplnění 
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kapacity jednotlivých oborů. 

 

V případě rovnosti získaných bodů budou uchazeči seřazeni postupně dle těchto kritérií  

1. Větší hodnota bodového hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky určený jako součet 

z písemných testů z matematiky a českého jazyka a literatury.  

2. Při stejném výsledku podle bodu 1. bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným 

prospěchem v 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku základní školy 

nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia (v případě předložení vysvědčení za školní 

rok 2019/2020, budou uchazeči hodnoceni pouze za 1. pololetí předposledního ročníku a 1. 

pololetí posledního ročníku).  

3. Při stejném výsledku podle bodu 2. bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným 

prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy z předmětu český jazyk a 

literatura a cizí jazyk. 

 

Školní přijímací zkouška se nekoná. 

 

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny pětileté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: 

 

Kód oboru Název oboru Délka Forma 

vzdělávání 

Počet přijímaných 

uchazečů 

75-41-M/01 Sociální činnost 5 r. dálková 23 

Ke studiu je podle § 60a odst. 3 školského zákona požadováno doložení zdravotní způsobilosti 

stanovené nařízením vlády č. 211/ 2010 Sb. 

63-41-M/02 Obchodní akademie  5 r. dálková 23 

Ke studiu není podle § 60a odst. 3 školského zákona požadováno potvrzení zdravotní způsobilosti 

stanovené nařízením vlády č. 211/ 2010 Sb. 

 

V případě nenaplnění kapacity v 1. kole vyhlásí ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. 

 

Předpoklady pro přijetí uchazečů  

• Prokázání zdravotní způsobilosti viz tabulka.  

• Doložení splnění povinné školní docházky v délce 9 let podle § 59 školského zákona 

vysvědčením.  

• U dálkové formy vzdělávání se neodevzdávají zápisové lístky. 

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

příslušníkem na území ČR a to nejpozději při zahájení vzdělávání dle § 20 odst. 3 školského 

zákona. 

 

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím 

řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem podle § 20 

odst. 4 školského zákona.  

 

Cizinci s dočasnou ochranou 

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se na jejich 

žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v 

daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem (opatření obecné povahy č. j.: MSMT-

29772/2022-1). Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test 

jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, 

že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. Cizinec může nahradit doklad prokazující 
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získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií 

podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

 

U uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí a cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 

Sb., vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro 

zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, 

které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném 

hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů. 

 

Brno 30. ledna 2023 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Petra Kalousková 

ředitelka školy 


