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č. j.: WSB-251/2022 

V Brně 18. 2. 2022 
 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro studium školní rok 2022/2023 

do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) 

 

 
Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola  
a mateřská škola, příspěvková organizace, se sídlem: Plovdivská 2572/8, Brno, 616 00,  
podle § 60 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhlášky 
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 

 
vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání Kombinované 

lyceum 78-42-M/06 pro školní rok 2022/2023: 

 
 

1) INFORMACE O STUDIJNÍM OBORU A PŘIHLÁŠCE KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Název oboru: 78-42-M/06 Kombinované lyceum 

Forma studia: denní 

Délka studia: čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou 

Přijato bude maximálně 30 uchazečů. 

 
Harmonogram přijímacího řízení: 
 

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy  do 1. března 2022 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky  12. dubna 2022 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky  13. dubna 2022 

Školní přijímací zkouška – 1. řádný termín  19. dubna 2022 

Školní přijímací zkouška – 2. řádný termín  20. dubna 2022 

 
Poznámka: Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola 
přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. 
 

Přihláška: 

Přihlášku je potřeba doručit nejpozději do 1. 3. 2022. 

• osobně do kanceláře školy (Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno) 

• doporučeně poštou (adresa: Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a 
mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno), rozhoduje 
datum poštovního razítka 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba. 
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Pokud se hlásí uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí přihlášky musí být 
originál nebo ověřená kopie doporučení školského poradenského zařízení obsahující 
podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Ředitel školy upraví podmínky 
přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle tohoto doporučení školského 
poradenského pracoviště. 
 
Přijímací řízení:  

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí, Jednotné přijímací zkoušky a Školní přijímací zkoušky 
(viz níže). 

 

2) KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Uchazeči budou přijímáni ke studiu v pořadí podle získaného počtu bodů součtem bodového 
hodnocení z Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a ze Školní přijímací zkoušky (ŠPZ). 

Celkové bodové hodnocení: počet bodů z JPZ + počet bodů ze ŠPZ 

Maximální počet bodů: 100 (60 JPZ + 40 ŠPZ) 

Bodové hodnocení z JPZ je přepočítáno tak, aby maximální bodové hodnocení JPZ z M a Čj 
(50 + 50 = 100 bodů) tvořilo 60 bodů z maximálního celkového bodového hodnocení (za obě 
části přijímací zkoušky). 

Např:  
JPZ Čj - 42 bodů, JPZ Ma – 40 bodů; celkem 82; přepočet: 82 x 60/100; výsledek: 49,2 bodů 

Pokud dojde k rovnosti bodů a jedná se o případ, kdy pořadí rozhoduje o přijetí či nepřijetí 
uchazeče, postupuje se takto: 

1. Přednost má uchazeč s vyšším bodovým hodnocením ze školní přijímací zkoušky. 
2. Přednost má uchazeč s lepším prospěchem ze ZŠ. 

 

3) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) - MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 60 

Jednotná přijímací zkouška má dle zákona minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení 
uchazeče při přijímacím řízení. 

Termíny JPZ: 12. dubna 2022 (úterý) a 13. dubna 2022 (středa) 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) bude mít dvě části, písemný test z jazyka českého a 
literatury a písemný test z matematiky. Písemný test z matematiky a jazyka českého a 
literatury bude konán dle jednotného zadání připravovaného Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání (CERMAT). V každé části – písemném testu z jazyka českého a literatury 
a písemném testu z matematiky – může uchazeč obdržet nejvýše 50 bodů.  

Maximální počet bodů, který může uchazeč získat vykonáním JPZ, je 100 bodů. 

POZOR: Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby žák dosáhl v součtu z JPZ-Čj a 
JPZ-M minimálně 30 bodů. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka 
(nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací 
potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku  
či matematicko-fyzikální tabulky. 
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Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 
doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen 
v souladu s informacemi uvedenými v doporučení (viz Úprava podmínek uchazečům se 
speciálními vzdělávacími potřebami). 
 
Podmínky pro uchazeče – cizince upřesňuje dokument v příloze (Úprava hodnocení výsledků 
jednotné zkoušky cizinců). 
 

4) ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (ŠPZ) - MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ 40 

Školní přijímací zkouška má dle zákona maximálně 40 % podíl na celkovém hodnocení 
uchazeče při přijímacím řízení. 

Zaměření ŠPZ: školní a všeobecné znalosti a kompetence, studijní předpoklady 

Forma ŠPZ: strukturovaný ústní pohovor nad předloženým portfoliem 

Termíny ŠPZ:  1. termín: 19. dubna 2022 (úterý), 
2. termín: 20. dubna 2022 (středa) 
 

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou odeslány elektronickou poštou ze systému CERTIS 
nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 

Školní přijímací zkouška bude probíhat formou strukturovaného ústního pohovoru nad 
portfoliem.  Pohovor bude zaměřen na obecné studijní předpoklady uchazeče, jeho zájmy, 
školní a mimoškolní úspěchy, na jeho motivaci ke studiu a prezentaci uchazečova portfolia 
(vlastních prací uchazeče). 

Strukturovaný pohovor bude trvat minimálně 30 minut. 

Portfolio: 

Portfolio si uchazeč připraví v předstihu a přinese je ke školní přijímací zkoušce. Portfoliem 
uchazeč trefně představí své školní a mimoškolní zájmy a úspěchy, důvody a motivaci, proč 
chce studovat na naší škole. 
  

Portfolio bude obsahovat: 

a) Práci na téma: Svět budoucnosti 
Forma: např. literární zpracování – krátká úvaha (maximálně v rozsahu 1 strany A4), báseň; 
nebo výtvarné či rukodělné zpracování (max. formát A3, 1 objekt), hudební dílo (nahrávka v 
délce max. 2 minuty), vědeckotechnické řešení, virtuální dílo (např. webové stránky, grafika), 
apod. 

b) Písemný přehled v rozsahu cca 1 strany A4 s dvěma oblastmi: 
1. Můj školní život - moje školní práce  
2. Můj život mimo školu 

Portfolio může obsahovat přílohy (maximálně 10): ukázky nebo dokumentace vlastních prací, 
děl, tvorby, bádání, projektů (např. hudební nahrávky, literární práce, výtvarná a řemeslná 
díla, přírodovědné a technické projekty a další). 
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Hodnotící kritéria ŠPZ: 

1. Můj školní život - prezentace školní práce, včetně prospěchu  0-10 bodů 

2. Můj život mimo školu - prezentace mimoškolní práce, zájmů  0-10 bodů 

3. Svět budoucnosti -  prezentace předem připravené práce  0-10 bodů 

4. Studijní předpoklady a motivovanost - motivační pohovor   0-10 bodů 

  

5) ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem naší školy slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je 
žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března 
2022. 

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový 
lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa 
pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území 
České republiky nepobývá. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní 
přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 

Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu na naší škole a budou mít o studium zájem, 
odevzdají zápisový lístek řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění 
kladného rozhodnutí. 

Pokud uchazeč zápisový lístek v určeném termínu neodevzdá, má se za to, že na škole 
nechce studovat a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem. 

 
 

6) ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ: 

Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče 
Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, nejpozději 30. dubna 2022. 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, přijatý uchazeč odevzdá nejpozději  
do 10 pracovních dní zápisový lístek ode dne oznámení rozhodnutí. 

Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí – při přetrvávajícím zájmu o studium musí uchazeč  
do 3 pracovních dnů podat odvolání. 

 
 
 
Mgr. Tomáš Jedlička 
ředitel školy 
 
 
 
 
PŘÍLOHY: 

1) Přihláška ke vzdělávání – studiu  
2) Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 
3) Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců 


