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Kritéria pro první kolo přijímacího řízení oborů VOS 

Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o 

     pro školní rok 2018/2019 
 
 

Pro přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává Střední 

škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., stanovil ředitel školy podle ustanovení § 94 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující jednotná kritéria přijímacího řízení pro 

všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení. 

Podmínkou pro přijetí ke studiu na vyšší  odbornou  školu  je  absolvování  úplného  středního 

vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. 

Přijímací zkoušky se konat nebudou, uchazeči budou přijímání podle těchto kritérií: 

1. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního 

(maturitního) ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového 

studia (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa) v 

rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení. 

2. Při  rovnosti  průměrného prospěchu dosaženého v 1.  pololetí  posledního  (maturitního) 

ročníku střední  školy  nebo  posledního  (maturitního)  ročníku  nadstavbového  studia  

budou  rozhodovat o umístění uchazečů následující ukazatele (v tomto pořadí): 

a)   průměrný prospěch maturitního vysvědčení, 

b)   průměrná  známka  z matematiky a  cizího  jazyka  v 1.  pololetí  posledního (maturitního)  

ročníku  střední  školy  nebo  posledního  (maturitního)  ročníku  nástavbového studia, 

c)    lepší známka z českého jazyka na maturitním vysvědčení, 

d)   úspěchy uchazečů v předmětových olympiádách a soutěžích 

3. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu 

přijímaných studentů. 

Informace o počtu přijímaných studentů pro školní rok 2018/2019 

Kód Název vzdělávacího programu Forma vzdělávání Počet 

65-43-N/01 Cestovní ruch denní, délka studia 3 roky 26 

63-41-N/04 Daňová a finanční správa denní, délka studia 3 roky 26 

 63-41-N/04 Daňová a finanční správa kombinovaná, délka studia 3 roky 26 

 

4.  V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitel školy rozhodnout o konání dalších kol 

přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola. 

 
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 3 dnů po 
stanovení výsledků přijímacího řízení. 
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Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve 
lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října 2018. 
 

Přihláška se podává na tiskopise „Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole“. Přihláška musí být 

řádně vyplněna - nesmí chybět vyplněný obor + IZO střední školy. Prospěch v jednotlivých ročnících 

musí být potvrzen školou. 

Spolu s vyplněnou přihláškou uchazeč zašle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a 

vysvědčení z posledního (maturitního) ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku 

nástavbového studia. Pokud zatím uchazeč maturitní vysvědčení nemá, odevzdá jeho úředně 

ověřenou kopii dodatečně při zápisu ke studiu. Koná-li uchazeč podzimní opravnou maturitní 

zkoušku, může být ke studiu přijat podmínečně a ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat 

nejpozději do 30. září 2018. 

Administrativní poplatek se NEPLATÍ! 

Řádně vyplněné přihlášky se posílají na adresu: 

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. náměstí T. G. Masaryka 2433 767 01 Zlín 

Kontaktní osoba: 

Hana Strangmüllerová, sposzlin@spos.cz, tel. 577 215 314 

Důležité termíny 

 1. kolo 2. kolo 

Uzávěrka přihlášek:                     31. 5. 2018 6. 8. 2018 

Přijímací řízení:                   21.6.2018 20.8.2018 

 

 

 

 

Zlín, 22. ledna 2018 

 

 

Mgr. David Martinek,  

ředitel školy 
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