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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
1. kolo
do denní formy nástavbového studia v oboru 64–41–L/51 Podnikání
Na základě ustanovení § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy předpokládaný počet
přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do denní formy vzdělávání v oboru 64-41-L/524 Podnikání na 30 žáků.
Dle znění § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla ředitelka školy, že jednotné přijímací zkoušky
v prvním kole se konají ve dnech 12. dubna 2022 (1. termín) a 13. dubna 2022 (2. termín), náhradní termín
10. května 2022 (1. termín) a 11. května 2022 (2. termín) a podle § 60 odst. 3 písm. b) tohoto zákona stanovila
následující kritéria pro přijetí ke vzdělávání a určení pořadí uchazečů:
1) hodnocení výsledků jednotných přijímacích zkoušek = T:
jednotnou písemnou přijímací zkoušku konají uchazeči z testu českého jazyka a literatury a matematiky, z každé
zkoušky může uchazeč získat max. 50 bodů, celkem 100 bodů
2) hodnocení podle výsledků předchozího vzdělávání = B1:
znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
– maximálně 50 bodů,
sledován bude průměrný prospěch z povinných a povinně volitelných předmětů v 1. pololetí 1. ročníku střední
školy (P1), ve 2. pololetí 2. ročníku střední školy (P2) a v 1. pololetí 3. ročníku střední školy (P3)
a tyto budou přepočítány na body podle následujícího vzorce, vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
nebude hodnoceno):
B1 = 62,5 – 12,5P, kde P = (P1+P2+P3)/3
3) hodnocení dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče = B2:
účast uchazeče v okresním, oblastním či krajském kole soutěží v českém jazyce, cizím jazyce, matematice
a odborných a sportovních soutěží v 1. až 3. ročníku SŠ a příslušných ročníků speciálních škol a víceletých
gymnázií - každá soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže
max. 10 bodů celkem
Účast v jednotlivých soutěžích musí být uvedena v hodnocení uchazeče vydaném střední školou. Celkový počet
bodů B2 je dán součtem všech účastí v těchto soutěžích.
a. udělení výchovného opatření ředitele střední školy – snížená známka z chování na vysvědčení ve
sledovaných pololetí daných ročníků SŠ bude hodnoceno následovně = B3:
2. stupeň z chování
- 4 bodů
3. stupeň z chování
- 10 bodů
Celkový počet bodů B3 je dán součtem záporných hodnot za všechna sledovaná pololetí.
4) o pořadí uchazeče rozhoduje vyšší počet bodů získaný součtem ze všech kritérií:
B = T + B1 + B2 + B3 + B4
V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazeče na rozhraní přijatých a nepřijatých tato pomocná
kritéria:
a. uzavřená klasifikace ve všech předmětech za 1. pololetí 3. ročníku SŠ,
b. lepší průměr prospěchu v povinných a povinně volitelných předmětech za druhá pololetí 1. a 2. ročníku SŠ
(P1+P2)/2,
c. vyšší bodový zisk (T) u přijímacích zkoušek,
d. nižší hodnota parametru B3,
e. nižší součet známek z českého jazyka, 1. cizího jazyka a matematiky ve sledovaných pololetích 1., 2. a 3.
ročníku.
Uchazeči se SVP přikládají k přihlášce doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání – formulář
dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
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