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I.  
Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn 
a doplňků, s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 353/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 a zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
 

II. 

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení  
z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Zpráva 
s doporučením musí být přiložena k přihlášce. Podle § 60d odst. 2 školského zákona se hodnocení 
jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií příjímacího řízení uchazečem 
podílí 60 %. 

Uchazečům, kteří podle § 20, odst. 4 školského zákona získali předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jimi podanou žádost přijímací zkouška  
z českého jazyka a literatury. Ředitel školy vytvoří podle § 14 Vyhlášky o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. výsledné pořadí uchazeče v rámci redukovaného pořadí 
podle § 20, odst. 3 školského zákona. Redukované pořadí se použije pro zařazení těchto uchazečů 
do výsledného pořadí všech uchazečů. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. 

U uchazečů ze základní školy musí být na přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních 
uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy 
notářsky ověřené fotokopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. 
 
III. 
A) Podmínky pro přijetí stanovené právními předpisy 
1) Splnění povinné školní docházky  
2) Odevzdání zápisového lístku 
3) Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU 
 
B) Podmínky pro přijetí  
 

Struktura přijímací zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška 

Motivační dopis  

Prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče                                     
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1) Jednotná přijímací zkouška  
V rámci přijímacího řízení uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku formou 
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. 

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Písemný test z matematiky trvá 70 minut.  
 
2) Motivační dopis  
Motivační dopis odevzdá uchazeč společně s přihláškou ke studiu. V rámci motivačního dopisu žák 
napíše vlastnoručně text v rozsahu jedné strany A4. V textu uvede důvody volby školy  
a vybraného vzdělávacího programu. Motivační dopis musí být podepsaný uchazečem. V případě 
SPU (dysgrafie) může uchazeč napsat motivační dopis na počítači. Vytištěný a podepsaný 
motivační dopis pak pevně spojí s kopií rozhodnutí Pedagogicko-psychologické poradny.  

3) Prospěch se dokládá na přihlášce ke studiu potvrzené základní školou. V případě, že uchazeč 
neodevzdá potvrzenou přihlášku ke studiu, musí s přihláškou doložit úředně ověřené kopie 
vysvědčení za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku.   

4) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: 
- účast v olympiádách a soutěžích za 7. - 9. ročník (započítávají se aktivity, které mají vazbu  
na vzdělávací programy na naší škole), 
- účast na jazykových kurzech nebo získání jazykového certifikátu, 
- u ŠVP Marketingové komunikace a žurnalistika literární činnost a publikace v tisku, 
- u ŠVP Sportovní management aktivní činnost ve sportovních klubech a jiné sportovní aktivity. 
 

Uchazečům, kteří podle § 20, odst. 4 školského zákona získali předchozí vzdělání ve škole mimo  
území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jimi podanou žádost přijímací zkouška  
z českého jazyka a literatury. Ředitel školy vytvoří podle § 14 Vyhlášky o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. výsledné pořadí uchazeče v rámci redukovaného pořadí 
podle § 20, odst. 3 školského zákona. Redukované pořadí se použije pro zařazení těchto uchazečů 
do výsledného pořadí všech uchazečů. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. 

Uchazeči, kteří ukončují základní vzdělání musí mít vyplněnou přihlášku potvrzenou základní 
školou. Ostatní uchazeči musí mít k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení  
z 8. a 9. ročníku ZŠ. 
 

Termín pro odevzdání přihlášky do 1. 3. 2022 (poštou nebo osobně) 

Termín jednotné přijímací zkoušky 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 

Maximální počet přijímaných žáků 50 
Místo zkoušky budova SOŠPO, Rejskova 4, Prostějov 
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Výsledné pořadí uchazečů o studium bude sestaveno na základě bodového hodnocení: 
 

Kritéria hodnocení 
bodové 
hodnocení 

Výsledky jednotné  
přijímací zkoušky 

 max. 100 bodů 

Český jazyk a literatura                    max. 70 bodů 

Matematika a její aplikace max. 30 bodů 

Prospěch za 2. pol. 8. ročníku  
a 1. pol. 9. ročníku ZŠ 

Počet bodů lineárně klesá až do průměrného 
prospěchu 2,00  

max. 20 bodů 

Motivační dopis  max. 15 bodů 

Další skutečnosti, které 
osvědčují vhodné schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče 

 max. 30 bodů 

Účast v olympiádách, soutěžích a jiné aktivity max. 10 bodů 

Účast na jazykových kurzech, jazykové certifikáty max.   5 bodů 

Literární činnost a publikace v tisku max.   5 bodů 

Aktivní činnost ve sportovních klubech a jiné 
sportovní aktivity 

max. 10 bodů 

Celkový počet bodů max. 165 bodů 

* Doloží se současně s přihláškou ke studiu. 
 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení a budou přijímáni  
až do naplnění kapacity oboru.  
 
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodne průměrný prospěch z předmětů český jazyk a anglický 
jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 
 

IV.  
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod anonymními registračními čísly v termínu 
stanoveném MŠMT na úřední desce u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupců nezletilých nepřijatých uchazečů se odesílá 
rozhodnutí o nepřijetí.    
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem. 

                   
 

 

 

 

 

 

V Prostějově, 20. září 2021   

 

           

                           Ing. Marek Moudrý  
                                                                                             ředitel školy 


