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 KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
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Forma vzdělávání:   dálková 
 
1. Uchazeči se přijímají v pořadí podle celkového součtu bodového hodnocení:  
 
a) doložené ověřené vysvědčení o maturitní zkoušce  

Průměr ≤ 1,10 ≤ 1,20 ≤ 1,30 ≤1,40 ≤ 1, 50 ≤ 1,60 ≤ 1,70 ≤1,80 ≤ 1,90 ≤ 2,00 

Body 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

Průměr ≤ 2,10 ≤ 2,20 ≤ 2,30 ≤2,40 ≤ 2, 50 ≤ 2,60 ≤ 2,70 ≤2,80 ≤ 2,90 ≤ 3,00 

Body 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

Průměr ≤ 3,10 ≤ 3,20 ≤ 3,30 ≤3,40 ≤ 3, 50 ≤ 3,60 ≤ 3,70 ≤3,80 ≤ 3,90 ≤ 4,00 

Body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 
b) vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání ve střední škole 

Průměr ≤ 1,10 ≤ 1,20 ≤ 1,30 ≤1,40 ≤ 1, 50 ≤ 1,60 ≤ 1,70 ≤1,80 ≤ 1,90 ≤ 2,00 

Body 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

Průměr ≤ 2,10 ≤ 2,20 ≤ 2,30 ≤2,40 ≤ 2, 50 ≤ 2,60 ≤ 2,70 ≤2,80 ≤ 2,90 ≤ 3,00 

Body 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

Průměr ≤ 3,10 ≤ 3,20 ≤ 3,30 ≤3,40 ≤ 3, 50 ≤ 3,60 ≤ 3,70 ≤3,80 ≤ 3,90 ≤ 4,00 

Body 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
2. Pokud uchazeči na základě výše uvedených kritérií získají v přijímacím řízení shodný 
počet bodů, rozhoduje: 
a) v prvním pořadí vyšší počet bodů získaných za doložené ověřené vysvědčení o maturitní zkoušce, 
b) v druhém pořadí vyšší počet bodů získaných za doložené ověřené vysvědčení za 1. pololetí 

posledního ročníku vzdělávání ve střední škole, 
c) ve třetím pořadí lepší známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení za 1. pololetí posledního 

ročníku vzdělávání ve střední škole,  
d) ve čtvrtém pořadí lepší známka z cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku 

vzdělávání ve střední škole. 
 

3. Vyřazení uchazeče z přijímacího řízení 
a) Uchazeč, který nejpozději den před konáním příjímacího pohovoru nedoloží ověřenou kopii 

maturitního vysvědčení a vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání ve střední škole, 
bude z přijímacího řízení vyřazen. 

b) Uchazeč, který se k přijímacímu pohovoru ve stanoveném termínu pro vážné důvody nedostaví a 
neomluví se nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací pohovor, bude z přijímacího 
řízení vyřazen. Za řádně omluveného je považován takový uchazeč, jenž svoji omluvu zašle na e-
mail omluvy@oabrno.cz. 

 
Brno, 10. října 2022       Ing. Mgr. Lukáš Zouhar v.r. 
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