
Kritéria pro přijímacíÍízení pro školní rok2o22l2o23
do prvního ročníku středníškoly Gymnázia, Středníodborné školy, Základníškoly a Mateřské

školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27, oboru

lnformační služby

1. Jednotné přijímací zkoušky pro obor lnformační služby, čtyřleté 72-4L-Mlo1 se konají
v následujících termínech :

l. termín - 12. dubna 2022, náhradnítermín - 10. května2o22

ll. termín _ 13. dubna 2022, náhradní termín - 11. května 2022

2. Uchazeči odevzdají na sekretariátu školy bud' osobně, nebo doporučeným dopisem
přihlášku ke vzdělávání nejpozději do L. 3. 2022. Přihláška musí být potvrzena základní
školou (u výpisu známek).

3. Jednotné přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky formou testů.
Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. Io. 2oL6 č' 353/201'6 Sb', o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání.

4. Uchazeč má možnost podat přihlášku až nadvě střední školy (nebo až nadva obory
vzdělávánív rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé
z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek
z prvního či druhého termínu.

5. Maximální počet, kterého lze dosáhnout, je 103 bodů (matematika - 50 b, český jazyk _

50 b). Dolníhranice úspěšnosti přijímacích zkoušek je 20 b (matematika - 10 b, český jazyk_
10 b). Přiznané bodové ohodnocení prospěchu z posledního pololetí základní školy je
uvedeno v tabulce.

Průměr známek
z posledního pololetí Zš

Body

L,00 - L,50 3 body
r,sL- L,75 2 body
1,76 - 2,OO 1 bod

6. Bude přijato max. 10 uchazečů, a to V pořadí podle celkového počtu dosažených bodů

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami předloží spolu s přihláškou doporučení
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení.
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