
Kritéria přijímacího řízení SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, 

příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024 
 

Ředitelka Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 

vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky 

č. 353/2016 Sb., v platném znění, přijímací řízení a stanovuje kritéria prvního kola přijímacího 

řízení pro školní rok 2023/2024. 

 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 

18-20-M/01 Informační technologie (Kybernetická bezpečnost, Informační technologie) 

 120 míst 

 

26-45-M/01 Telekomunikace (Mobilní aplikace) 30 míst 

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací technika)  30 míst 

 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby (Logistika) 60 míst 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví, Bezpečnost dat)  

  90 míst 

 

Do oboru budou přijati uchazeči v pořadí stanoveném podle počtu bodů získaných 

v přijímacím řízení a naplnění stanovené kapacity. Přijímací řízení se skládá z výsledků 

jednotné přijímací zkoušky (A/) a z hodnocení prospěchu a chování (B/). Maximálně lze získat 

166 bodů. Při rovnosti bodů rozhodují body získané za jednotnou přijímací zkoušku.  

Celostátně zadávané jednotné testy budou probíhat 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023. 

Pokud by uchazeč získal při celkovém součtu záporné hodnocení, nemůže být ke vzdělávání 

přijat.  

 

A/ Za hodnocení výsledků dosažených při jednotných centrálně zadávaných testech z jazyka českého 

a literatury a z matematiky lze získat maximálně 100 bodů. Každý uchazeč může písemný test 

z českého jazyka a literatury a z matematiky konat dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se 

započítává lepší výsledek.  

B/ Za hodnocení prospěchu (*) lze získat max. 66 bodů. Za snížený stupeň z chování se odečítá 

v případě stupně uspokojivé 25 bodů a v případě neuspokojivé 50 bodů. 

 

(*) Z celkového průměru prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí 

posledního ročníku, ve kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku nebo 

z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo z posledních 

dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním povinné 

školní docházky a ze součtu hodnocení žáka za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 

1. pololetí posledního ročníku z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematika, 

ve kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo z posledních dvou ročníků, ve kterých 

uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky dle vzorce: 

Body = round (max. počet bodů – ((celkový průměr prospěchu –1)*22/ (limitní průměr –1)) – 

(součet hodnocení z ČJL, AJ, M – 9)) 
Limitní průměr je 1.80.  
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V případě, kdy jednotnou přijímací zkoušku koná cizinec, který získal předchozí vzdělání 

v zahraniční škole (nikoliv cizinec, který je v době konání přijímací zkoušky žákem na území ČR), 

promíjí se na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského 

zákona. Ředitelka školy vytvoří ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných 

uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí 

uchazeče v redukovaném hodnocení se použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů 

podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto uchazečů 

ověří rozhovorem. Přijat ke vzdělávání může být pouze uchazeč, který u rozhovoru dosáhne alespoň 

60% bodového hodnocení. 

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je zdravotní způsobilost, kterou uchazeč prokáže doložením 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (zároveň s přihláškou) a splnění povinné školní docházky 

doložením ověřené kopie vysvědčení za poslední ročník, ve kterém splnil uchazeč povinnou školní 

docházku, nejpozději do 14. července 2023.  

Součástí přihlášky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je originál doporučení školského 

poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami se upraví podmínky přijímacího řízení v souladu 

s doporučením školského poradenského zařízení dle znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění 

a v případě rovnosti bodů se přičítá 0,1 bodu. 
 

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 

 

26-59-H/01  Spojový mechanik (Inteligentní sítě a zařízení) 15 míst 

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik) 15 míst 

37-51-H/01  Manipulant poštovního provozu a přepravy (Logistika a přeprava) 30 míst 

 

Do oboru budou přijati uchazeči v pořadí stanoveném podle počtu bodů získaných 

v přijímacím řízení a naplnění stanovené kapacity. Přijímací řízení se skládá z hodnocení 

prospěchu a chování. Za hodnocení prospěchu (*) lze získat max. 150 bodů. Za snížený stupeň 

z chování se odečítá v případě stupně uspokojivé 50 bodů a v případě stupně neuspokojivé 

100 bodů. 

Pokud by uchazeč získal při celkovém součtu záporné hodnocení, nemůže být ke vzdělávání 

přijat. 

 

(*) Z celkového průměru prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 1. pololetí 

posledního ročníku, ve kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku nebo 

z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo z posledních 

dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním povinné 

školní docházky a ze součtu hodnocení žáka za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a za 

1. pololetí posledního ročníku z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematika, 

ve kterém uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo z posledních dvou ročníků, ve kterých 

uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky dle vzorce: 

Body = round (max. počet bodů – ((celkový průměr prospěchu –1)*50/ (limitní průměr –1)) – 

(součet hodnocení z ČJL, AJ, M – 9)) 
Limitní průměr je 2,50.  

 



3 

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je zdravotní způsobilost, kterou uchazeč prokáže doložením 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (zároveň s přihláškou) a splnění povinné školní docházky 

doložením ověřené kopie vysvědčení za poslední ročník, ve kterém splnil uchazeč povinnou školní 

docházku, nejpozději do 14. července 2023. 

Součástí přihlášky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je originál doporučení školského 

poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami se upraví podmínky přijímacího řízení v souladu 

s doporučením školského poradenského zařízení dle znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění 

a v případě rovnosti bodů se přičítá 0,1 bodu. 

 

Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou (denní forma) 

 

37-42-L/51  Logistické a finanční služby (Poštovní provoz)  15 míst 

26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik (Zařízení sdělovací techniky) 15 míst 

 

Do oboru budou přijati uchazeči v pořadí stanoveném podle počtu bodů získaných 

v přijímacím řízení a naplnění stanovené kapacity oboru pro danou formu. Přijímací řízení se 

skládá z výsledků jednotné přijímací zkoušky (A/) a z hodnocení prospěchu a chování (B/).  

Maximálně lze získat 166 bodů. Při rovnosti bodů rozhodují body získané za jednotnou 

přijímací zkoušku.  

Celostátně zadávané jednotné testy budou probíhat 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023. 

Pokud by uchazeč získal při celkovém součtu záporné hodnocení, nemůže být ke vzdělávání 

přijat.  

 

A/ Za hodnocení výsledků dosažených při jednotných centrálně zadávaných testech z jazyka českého 

a literatury a z matematiky lze získat maximálně 100 bodů. Každý uchazeč může písemný test 

z českého jazyka a literatury a z matematiky konat dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se 

započítává lepší výsledek. 

B/ Za hodnocení prospěchu (*) lze získat max. 66 bodů.  

 

(*) Z celkového průměru prospěchu za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku vzdělání 

s výučním listem a ze součtu hodnocení žáka z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a 

matematika za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku vzdělání s výučním listem dle 

vzorce: 

Body = round (max. počet bodů – ((celkový průměr prospěchu –1)*22/ (limitní průměr –1)) – 

(součet hodnocení z ČJL, AJ, M – 9)) 
Limitní průměr je 2.00.  

V případě předložení vysvědčení za školní rok 2019/2020, bude celkový průměr počítán za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

a za 1. a 2. pololetí školního roku 2020/2021. 

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je zdravotní způsobilost, kterou uchazeč prokáže doložením 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (zároveň s přihláškou) a dosažení středního vzdělání 

s výučním listem v příslušném oboru (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., v platném znění) 

doložením ověřené kopie dokladu o získání středního vzdělání s výučním listem nejpozději 

do 14. července 2023. 

Součástí přihlášky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je originál doporučení školského 

poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami se upraví podmínky přijímacího řízení v souladu 

s doporučením školského poradenského zařízení dle znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění 

a v případě rovnosti bodů přičítá 0,1 bodu. 
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Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou (dálková forma) 

 

37-42-L/51  Logistické a finanční služby (Poštovní provoz) 20 míst 

26-41-L/51  Mechanik elektrotechnik (Zařízení sdělovací techniky)  20 míst  

 

Do oboru budou přijati uchazeči v pořadí stanoveném podle počtu bodů získaných 

v přijímacím řízení a naplnění stanovené kapacity oboru pro danou formu. Přijímací řízení se 

skládá z výsledků jednotné přijímací zkoušky (A/) a z hodnocení prospěchu a chování (B/).  

Maximálně lze získat 166 bodů. Při rovnosti bodů rozhodují body získané za jednotnou 

přijímací zkoušku.  

Celostátně zadávané jednotné testy budou probíhat 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023. 

Pokud by uchazeč získal při celkovém součtu záporné hodnocení, nemůže být ke vzdělávání 

přijat.  

 

A/ Za hodnocení výsledků dosažených při jednotných centrálně zadávaných testech z jazyka českého 

a literatury a z matematiky lze získat maximálně 100 bodů. Každý uchazeč může písemný test 

z českého jazyka a literatury a z matematiky konat dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se 

započítává lepší výsledek. 

B/ Za hodnocení prospěchu (*) lze získat max. 66 bodů.  

 

(*) Z celkového průměru prospěchu za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku vzdělání 

s výučním listem a ze součtu hodnocení žáka z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a 

matematika za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku vzdělání s výučním listem dle 

vzorce: 

Body = round (max. počet bodů – ((celkový průměr prospěchu –1)*22/ (limitní průměr –1)) – 

(součet hodnocení z ČJL, AJ, M – 9)) 
Limitní průměr je 2.00.  

V případě předložení vysvědčení za školní rok 2019/2020, bude celkový průměr počítán za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

a za 1. a 2. pololetí školního roku 2020/2021. 

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je zdravotní způsobilost, kterou uchazeč prokáže doložením 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (zároveň s přihláškou) a dosažení středního vzdělání 

s výučním listem v příslušném oboru (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., v platném znění) 

doložením ověřené kopie dokladu o získání středního vzdělání s výučním listem nejpozději 

do 14. července 2023. 

Součástí přihlášky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je originál doporučení školského 

poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání. 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami se upraví podmínky přijímacího řízení v souladu 

s doporučením školského poradenského zařízení dle znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění 

a v případě rovnosti bodů se přičítá 0,1 bodu. 
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Zkrácené studium 

 

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management kybernetické bezpečnosti), 

(dvouleté studium) 30 míst 

 

Do oboru budou přijati uchazeči dle pořadí došlých přihlášek do naplnění kapacity oboru. 

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je zdravotní způsobilost, kterou uchazeč prokáže doložením 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (zároveň s přihláškou) a dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou, doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději 

do 14. července 2023. 

 

 

 

 

 

 V Brně dne 23. ledna 2023 Ing. Olga Hölzlová, v.r. 

  ředitelka školy   

 
 


