
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. 

 
Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 
2021/2022 na základě §59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z 
novelizované vyhlášky č. 353/2016Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 
 
Obor Ekonomika a podnikání  63-41-M/01 (4 leté denní studium s maturitou) 
Termín podání přihlášek do: 30. srpna 2021, 12.00 hod. 
 
 
Obor Podnikání  64-41-L/51 (3 leté nástavbové studium s maturitou) 
Termín podání přihlášek do: 30. srpna 2021, 12.00 hod 
 
 
Přihlášky je možno odevzdávat do 30.8. 2021 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 do 12:00 
nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději 
ze 30.8.2021. 
 

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním 
roce 2020/2021 

Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 3. kole přijímacího řízení do studijního oboru: 

Ve 3. kole přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných 
zkoušek.  

a) Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01 (4-leté studium ukončené maturitní zkouškou) 
 
• Přijímací zkouška se nekoná. 
• Uchazeči budou přijímáni na základě pravidel pro přijímání žáků ve školním roce 2021/2022 v 1. 
kole, která jsou uvedena na našich webových stránkách, s výjimkou konání jednotné zkoušky (test 
z ČJ a M se nekoná) u čtyřletých studijních oborů.  
Výsledky z jednotné přijímací zkoušky se do bodování v rámci 3. kola přijímacího řízení 
nezapočítávají. 
 
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat: 

1) Nižší součet prospěchu za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku u oboru 
Ekonomika a podnikání a nižší součet prospěchu z průměrů za druhé pololetí druhého 
ročníku a první pololetí třetího ročníku SOU u oboru Podnikání. 

2) Dřívější datum podání přihlášky 

Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání: 

Počet přijímaných žáků: 

63-41-M/01    EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ předpokládaný počet 

volných míst 3 

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ předpokládaný počet 

volných míst 15 

 



Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
Zlín, 1. 7. 2021                     Mgr. David Martinek 
              ředitel školy 


