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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Termíny konání jednotné zkoušky – řádný termín
12. 4. 2022 – 1. termín pro čtyřleté obory vzdělání
13. 4. 2022 – 2. termín pro čtyřleté obory vzdělání

Termín konání školní zkoušky – řádný termín
19. 4. 2022 – 1. termín pro konání testu studijních předpokladů a pohovoru
20. 4. 2022 – 2. termín pro konání testu studijních předpokladů a pohovoru

Termíny konání jednotné zkoušky – náhradní termín
10. 5. 2022 – 1. náhradní termín pro všechny obory vzdělání
11. 5. 2022 – 2. náhradní termín pro všechny obory vzdělání

Termín konání školní zkoušky – náhradní termín
12. 5. 2022 – 1. náhradní termín pro konání testu studijních předpokladů a pohovoru
13. 5. 2022 – 2. náhradní termín pro konání testu studijních předpokladů a pohovoru
Škola přijímá ke studiu maximálně 13 žáků do každého oboru.
Přihlášky ke studiu se podávají do 1. 3. 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení, které může trvat v dalších
kolech až do 31. 8. 2022.
Uchazeči budou k přijímacím zkouškám pozváni písemnou pozvánkou.
Ke studiu budeme přijímat do čtyřletých oborů vzdělávání v denní formě studia:

34-42-M/01
63-41-M/01
18-20-M/01
39-08-M/01

OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – WEBOVÉ APLIKACE
POŽÁRNÍ OCHRANA

max. 13 žáků
max. 13 žáků
max. 13 žáků
max. 13 žáků

Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu v sekretariátu školy
(osobně, poštou, datovou schránkou) do 1. 3. 2022. Přihláška musí být do uvedeného termínu ve škole (§ 60b odst.
1, školského zákona). Na přihlášku uveďte (pokud je to možné) emailovou adresu a telefonní číslo zákonného
zástupce.
Na přihlášce do oborů 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 18-20-M/01 Informační technologie – webové
aplikace nevyžadujeme lékařské potvrzení.
Na přihlášce do oborů 34-42-M/01 Obalová technika – počítačová grafika a, 39-08-M/01 Požární ochrana
vyžadujeme lékařské potvrzení.

Kritéria přijetí
Podmínkou přijetí do oboru 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA s maturitní
zkouškou v 1. kole přijímacího řízení je:
 absolvování jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a
literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace
 absolvování testu studijních předpokladů se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
 absolvování motivačního pohovoru s hodnocením domácích prací (10 domácích prací v originále, na nosiči dat –
nejlépe průřez vlastní tvorbou - fotografie, grafika, kresebné práce, malby, plastiky…) se ziskem minimálně 85 bodů
(max. počet bodů je 130)

Podmínkou přijetí do oboru 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ s maturitní zkouškou v 1. kole
přijímacího řízení je:
 absolvování jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a
literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace
 absolvování testu studijních předpokladů se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
 absolvování motivačního pohovoru se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
Podmínkou přijetí do oboru 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – WEBOVÉ APLIKACE s maturitní
zkouškou v 1. kole přijímacího řízení je:
 absolvování jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a
literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace
 absolvování testu studijních předpokladů se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
 absolvování motivačního pohovoru se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
Podmínkou přijetí do oboru 39-08-M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA s maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení
je:
 absolvování jednotné přijímací zkoušky, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a
literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace
 absolvování testu studijních předpokladů se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
 absolvování motivačního pohovoru se ziskem minimálně 85 bodů (max. počet bodů je 130)
Přijmout lze uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání (při splnění povinné školní docházky, nebo
před splněním povinné školní docházky).
Jako kritérium hodnocení schopností a vědomostí určuje ředitelka školy absolvování a výsledky testu
studijních předpokladů a motivačního pohovoru (40 %) a výsledky jednotné přijímací zkoušky (60 %).
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má právo konat jednotnou přijímací zkoušku v souladu s
§ 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání za upravených
podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním vzdělávacím potřebám.
Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského
zařízení podle § 16 odst. 4 školského zákona. Toto doporučení uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke
vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději ke 2. březnu 2020.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení
na základě žádosti uchazeče, resp. Jeho zákonného zástupce promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Uchazeči budou přijímáni podle pořadí z bodového hodnocení.
Hodnocení testu studijních předpokladů a motivačního pohovoru – váha 40 %.
Hodnocení výsledků jednotné zkoušky - testy z obsahu vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky váha 60 %
Na základě bodového hodnocení výsledků testu studijních předpokladů a motivačního pohovoru (40%) a
na základě výsledků jednotné zkoušky (60%) je sestaveno pořadí uchazečů. Podmínkou pro přijetí je získání
minimálně 85 bodů z testu studijních předpokladů, získání minimálně 85 bodů z motivačního pohovoru a
absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky. Z výsledného pořadí uchazečů může
být přijato ke studiu do každého oboru vzdělání prvních 13 uchazečů, kteří absolvovali obě části jednotné přijímací
zkoušky (Český jazyk a literatura, Matematika), zároveň dosáhli výsledku minimálně 85 bodů z testu studijních
předpokladů a zároveň dosáhli výsledku minimálně 85 bodů z motivačního pohovoru.
Každý přijatý uchazeč (jeho zákonný zástupce) musí v případě zájmu o studium odevzdat škole
zápisový lístek do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí. Poté budou zákonní zástupci uchazeče
vyzváni k podpisu smlouvy.
Kolín 26. ledna 2022

Mgr. Klára Brezmenová v.r.
ředitelka školy

Možnost nahlížení do spisu
Možnost nahlédnout do spisu dle § 38 a vyjádřit se k podkladům dle § 36 Správního řádu je stanovena na
pátek 29. 4. 2022 mezi 7.30 h a 9.30 h v sekretariátu Odborné střední školy podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o.
na adrese U Křižovatky 262, Kolín IV, a to po předchozí domluvě na telefonním čísle 321 740 011.

