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                                                               Střední škola dopravy, obchodu a služeb  

Moravský Krumlov, příspěvková organizace  

 

 
 

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení maturitních oborů pro školní 
rok 2022/2023 

 
V souladu se zněním § 59 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 
řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy stanovil jako 

jediné kritérium pro 3. kolo přijímacího řízení pro uchazeče do maturitních 
oborů vzdělávání. Přihlášky je nutno doručit do školy nejpozději  

do 3. 6. 2022. 
 

1. Kritéria pro přijetí žáků ke studiu oborů vzdělání s výučním listem: 

a) Hodnocení předchozího vzdělávání (podle § 60 odst. 13 písmeno a) 

Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání – 
školský zákon) - počet bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

vypočítaný na dvě desetinná místa,  
b) Hodnocení dalších skutečností (podle § 60 odst. 13 písmeno d) Zákona 

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání – školský 
zákon), které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:  
počet bodů za účast na olympiádách (z ČJ, AJ, NJ, M, F, CH) v průběhu studia 

na předchozí základní škole na úrovni okresního, krajského a celostátního kola 
– účast na olympiádách doložte společně s přihláškou ke studiu.  

c) Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě získaného počtu bodů od 
nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu.  

d) V případě, že uchazeči budou mít stejný počet bodů, je dalším kritériem pro 
přijetí počet bodů za průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, při shodě 

dále počet bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.  
 

2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

 
Kód oboru Název oboru Délka 

studia 
Forma 
studia 

Počet 
žáků 

78-42-M/01 Technické lyceum 4 DE 2 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 6 
39-41-L/01 Autotronik 4 DE 10 

75-41-M/ Sociální činnost 4 DE 5 

 
 

 
V Moravském Krumlově dne 25. 5. 2022 
 

 
                     Ing. Jiří Psota 

            ředitel školy 


