
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení  do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 
 

 
Termín podání přihlášek do: 15. května 2019, 11.00 hod. 
Termín 2. kola přijímacího řízení: 16. května 2019 
 

 
VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NEBUDOU UCHAZEČI KE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ 
JEDNOTNÝCH ZKOUŠEK. 

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání: 

• Ekonomika a podnikání 
RVP 63-41-M/01 (4 leté denní studium s maturitou) 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
pro školní rok 2019/2020 je 10. 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 

Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 2. kole přijímacího řízení do studijního oboru: 
 
Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 (4-leté studium ukončené maturitní zkouškou) 
 
• Přijímací zkouška se nekoná. 
• Uchazeč nesmí být hodnocen nedostatečně v žádném předmětu v předkládaných pololetích na přihlášce 
ke studiu. 
• Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity. 
• Uchazeči budou přijímáni na základě kritérií pro přijímání žáků z 1. kola přijímacího řízení, která jsou 
uvedena na našich webových stránkách, s výjimkou konání jednotné zkoušky (test z ČJ a M se nekoná). 
Výsledky z jednotné přijímací zkoušky se do bodování v rámci 2. kola přijímacího řízení 
nezapočítávají. 
 
V případě, že všichni přijatí uchazeči neodevzdají do 10 pracovních dní od zveřejnění informace o přijetí ke 
studiu zápisový lístek mohou být další uchazeči dodatečně přijati na základě odvolání, které se podává 
řediteli školy do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí, v rámci tzv. autoremedury.  
Počet přijímaných žáků 

S ohledem na zachování individuálního přístupu k žákům je, pro školní rok 2019/2020 přijímáno maximálně 
52 žáků do oboru Ekonomika a podnikání. 

Přihlášeným žákům bude písemnou formou sdělen evidenční kód, pod kterým bude vždy následující den po 
termínu stanoveného kola přijímacího řízení zveřejněn výsledek přijímacího řízení a to jak na informační 
nástěnce školy, tak na webové stránce školy.  

Podmínkou konečného přijetí je vedle splnění požadovaných kritérií zaslání zápisového lístku do 10 
pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých žáků. 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nedokládáte. 

Přijímací řízení pro další kola 

Další kola přijímacího řízení budou vypsána pouze v případě nenaplnění kapacit uvedených výše. Informace 
o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny po skončení druhého kola přijímacího řízení. 

 
 
 
Zlín, 29. 4. 2019       Mgr. David Martinek 
              ředitel školy 


	Přijímací řízení pro další kola

