
Pozn.: *) Mohou nastat změny na základě aktuálních nařízení MŠMT 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení  pro školní rok 2021/2022 

Na základě příslušných ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016
Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, stanovuje ředitel Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. tato kritéria
pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 u oborů: 

• 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (čtyřleté studium) pouze ve Zlíně a  

• 64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium)  pouze v Kroměříži

Ve školním roce 2021/2022 budou uchazeči v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v
prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou konat jednotné přijímací zkoušky z
českého jazyka a literatury a z matematiky. 
Uchazeči budou přijímací zkoušky konat ve dnech 12. 4. 2021 (první termín) a 13. 4. 2021 (druhý termín)* v
hlavní budově Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o., náměstí T.G.Masaryka 2433, 76001
Zlín. Časový rozpis obdrží všichni uchazeči spolu s pozvánkou. 

Náhradní termín pro konání jednotných testů prvního a druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 12. 
a 13. 5. 2021* a platí pouze pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit z vážných důvodů
(např. z důvodu nemoci); neúčast uchazeče na řádném termínu musí být omluvena nejpozději do tří dnů po
datu řádného termínu konání jednotných testů u ředitele školy. 
Do prvních ročníků maturitního studia budou uchazeči v prvním kole přijímacího řízení přijímáni v pořadí do
naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání. Úspěšnost uchazečů a jejich pořadí bude stanoveno podle
následujících kritérií: 

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO VŠECHNY UCHAZEČE PŘIJÍMANÉ V 1. KOLE 

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku 2021/2022 se bude přihlížet k následujícím
kritériím: 

a) výsledky přijímací zkoušky (kritérium č. 1) nejvýše 100 bodů,  
b) výsledky předchozího vzdělávání (kritérium č. 2) nejvýše 30 bodů,  
c) další skutečnosti (kritérium č. 3) nejvýše 30 bodů. 

V rámci přijímacího řízení je možné získat nejvýše 160 bodů. 

Kritérium č. 1 - Hodnocení výsledků přijímací zkoušky  

Uchazeč vykoná písemný test z matematiky a z českého jazyka. Autorem písemných testů je
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV). CZVV zajišťuje rovněž vyhodnocení obou testů a 
předání výsledků škole. Maximální zisk z každého testu je 50 bodů.  
Maximální zisk v tomto kritériu je 100 bodů.  

Kritérium č. 2 - Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání  

a) pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (čtyřleté studium)  

Celkový průměr prospěchu ze základní školy pro uchazeče se vypočítává z průměrů za: 

a) první pololetí osmého ročníku. Druhé pololetí 8. ročníku se vlivem pandemie Covid-19 nezapočítává
do kritérií hodnocení.  

b) první pololetí devátého ročníku základní školy.  

Body za jednotlivá pololetí jsou uvedeny v tabulce č. 1 

Průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.
Zisk max. 30 bodů.  

(Příklad výpočtu: 1,34 +1,25=2,59/2=1,30 uchazeč obdrží 25 bodů za kritérium č.2) 
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Průměrný prospěch je ohodnocen body takto: 

Tabulka č.1 

Průměr Počet bodů 

do 1,19 30 

od 1,20 do 1,39 25 

od 1,40 do 1,59 20 

od 1,60 do 1,89 15 

od 1,9 do 2,19 10 

od 2,20 5 

b) pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání (dálkové studium)  

Počet bodů za celkový průměr prospěchu na SOU – pouze pro obor Podnikání (nástavbové studium- 
dálková forma). Počet bodů za celkový průměr prospěchu z SOU se stanoví podle přiložené tabulky č.2. 
Nejvyšší dosažitelný počet bodů za prospěch z SOU je 30 bodů. Celkový průměr prospěchu z SOU pro 
uchazeče se vypočítává z průměrů za druhé pololetí druhého ročníku a první pololetí třetího ročníku SOU 
(viz tabulka č. 2). Součástí přihlášky pro nástavbové studium je doklad o dosaženém vzdělání – výuční list 
a vysvědčení za 2. a 3. ročník. 

(Příklad výpočtu: 1,95 +1,87=3,82/2=1,91 uchazeč obdrží 20 bodů za kritérium č. 2)  

Průměrný prospěch je ohodnocen body takto: 

Tabulka č.2 

Průměr Počet bodů 

do 1,39 30 

od 1,40 do 1,69 25 

od 1,70 do 1,99 20 

od 2,00 do 2,29 15 

od 2,30 do 2,49 10 

od 2,50 5 

 
Kritérium č. 3 - Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 
zájmy uchazeče  

V tomto kritériu se hodnotí:  

Kritérium č. 3 podrobné stanovené hodnocení max. 30 bodů 

A) Účast v olympiádách a 
soutěžích z jazyků, dějepisu, 
zeměpisu (geografie), 
matematiky, fyziky, chemie a 
biologie (přírodopisu) 
 

uchazeč může získat                                                       max. 10 bodů 

umístění 1.- 3. místo v okresním 
nebo krajském kole 

max. 10 bodů 

ostatní umístění v okresním nebo 
krajském kole 

max. 5 bodů 

účast ve školním kole soutěží či 
olympiád 

max. 2 body 

B) Jazykové certifikáty (počítá 
se nejvyšší dosažená úroveň) 

Jazykový certifikát podle SERRJ 
 

uchazeč může získat                                                       max. 5 bodů 

úroveň B1 a vyšší zisk 5 bodů 

úroveň A2 zisk 3 body 

úroveň A1 zisk 2 body 

C) Aktivní činnost ve 
sportovních klubech  

 

uchazeč může získat                                                        max. 15 bodů 

reprezentace ČR  max. 15 bodů 

aktivní účast ve sportovním klubu max. 10 bodů 
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A) Účast v olympiádách a soutěžích z jazyků, dějepisu, zeměpisu (geografie), matematiky, fyziky, chemie a 
biologie (přírodopisu) v okresních a krajských kolech  max. zisk 10 bodů  
 
Pozn: Doklad o účasti stvrzený razítkem základní školy a podpisem ředitele, příp. třídního učitele odevzdá uchazeč zároveň s 
přihláškou ke studiu. Dosažené umístění se dokládá neověřenou kopií výsledkové listiny nebo diplomu. Tyto doklady je nutné 
doručit střední škole nejpozději do 1. března 2021.  

 
B) Jazykové certifikáty max. zisk 5 bodů  

Pozn: Uchazeč, který získal jazykový certifikát.  Uchazeč odevzdá ověřenou kopií jazykového certifikátu. V případě, že uchazeč 
získá jazykové certifikáty z více cizích jazyků, započítají se mu nejlepší výsledek. Tyto doklady je nutné doručit střední škole 
nejpozději do 1. března 2021.  
 
 

C) Aktivní činnost ve sportovních klubech max. zisk 15 bodů  

Pozn: Uchazeč, který reprezentoval ČR v rámci nějaké sportovní činnosti, doloží originál dokladu o účasti v reprezentaci ČR 
v písemné podobě s podpisem a razítkem klubu na jméno žáka s přihláškou ke studiu. Členství ve sportovním klubu bude 
doloženo originálem dokladu v písemné podobě s podpisem a razítkem klubu na jméno žáka. Potvrzení o účasti ve sportovní 
reprezentaci nesmí být starší více než 3 roky, potvrzení o aktivní účasti ve sportovním klubu nesmí být starší více než 1 rok. Tyto 
doklady je nutné doručit střední škole nejpozději do 1. března 2021.  
 
 

Pro přijímací řízení lze za kritérium č. 3 získat maximálně 30 bodů.  
 

 
Určení výsledků přijímacího řízení  

 
Celkový bodový zisk uchazeče je určen jako součet bodů získaných ve třech uvedených kritériích. 
Výsledková listina určující celkové pořadí je tvořena uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku 
(dle kritéria č. 1), řazenými sestupně podle celkového bodového zisku.  
 

Kritéria pro rovnost bodů  
 
Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí uchazeč, 
který má:  
 
1. vyšší počet bodů získaných v testech z matematiky (kritérium č. 1); 
2. vyšší počet bodů získaných v testech z českého jazyka (kritérium č. 1); 
3. vyšší počet bodů za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č.2); 
4. vyšší počet bodů získaných za kritérium č.3.  
5. nižší součet klasifikace prospěchu z českého jazyka a matematiky v obou hodnocených pololetích. 
 
 
Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.  
 

Žáci se specifickými poruchami učení  
 
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy 
učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-
psychologickou poradnou. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1. března 2021. 
Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky konání 
zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení.  

 
Předpokládané počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů a forem vzdělávání: 

Studijní obor kód forma studia 

Předpokládané 
počty 

přijímaných 
žáků 

Ekonomika a podnikání 63 - 41- M/01 denní 88 

Podnikání 64 - 41- L/51 dálková 24 
 

V případě, že se uchazeč hlásí na zaměření Trenérství, uvede do přihlášky v kolonce Vzdělávací obor 
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následující informaci: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání/ Trenérství.   

Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje. 
 
 
Ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud počet přihlášek 
nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. V takovém případě budou přihlášení 
uchazeči přijati ke studiu bez přijímací zkoušky. Tuto skutečnost pak oznámí uchazečům 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 8. března 2021. 
 
V takovém případě bude sestaveno pořadí uchazečů na základě stanovených kritérií bez výsledku 
jednotné přijímací zkoušky. 
 
Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů, mohou být následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci 
využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění. 
 
 
Další kola přijímacího řízení  
 
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení dle §60f 
školského zákona v aktuálním znění. 
 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, zápisový lístek, odvolací řízení 
 
• Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude v souladu s legislativou zasláno poštou pouze 

zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.* Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou 

rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy (doporučujeme pro urychlení odvolacího 
řízení). 

• Přijatý uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) musí podle platného zákona svůj úmysl vzdělávat 

se na zvolené střední škole doložit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů* ode 

dne oznámení o přijetí (bude zveřejněno na webových stránkách školy). Pokud tak neučiní, vzdává 
se tím práva být přijat na danou školu a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč. 

• Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele 
školy a rozhoduje o něm ředitel školy (případně je postoupeno k dalšímu rozhodnutí na Krajský úřad 

Zlínského kraje). Odvolání je možné podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí *. 
 
 
 Cizinci  
 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle 
§ 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. 
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého 
jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí 
uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do 
daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované 
hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném 
hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d 
odst. 3 školského zákona. 

 
 
 
 
 
Zlín, 27. ledna 2021                Mgr. David Martinek 
               ředitel školy 
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