Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
pro školní rok 2022/2023
Ředitel Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3
školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole o konání přijímací
zkoušky, a stanovil pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1.
ročníku oboru:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (čtyřleté studium)

JEDNOTNÁ KRITÉRIA
PŘIJÍMANÉ V 1. KOLE

PŘIJÍMACÍHO

ŘÍZENÍ

PRO

VŠECHNY

UCHAZEČE

V souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona budou uchazeči v prvním kole přijímacího
řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
a literatury a z matematiky.
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku 2022/2023 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
Celkový průměr prospěchu ze základní školy pro uchazeče se vypočítává z průměrů za:
a) prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. V případě, že žák absolvoval 2.
pololetí 8. ročníku ZŠ ve školním roce 2019/2020 a předloží toto hodnocení, nebude mu
toto pololetí započítáno. Jako náhradní kritérium bude duplicitně započítáno 1. pololetí 9.
ročníku ZŠ.
Body za jednotlivá pololetí jsou uvedeny v tabulce č. 1
Průměrný prospěch v 2. 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)

Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

Tabulka č.1
Průměr
do 1,19
od 1,20 do 1,39
od 1,40 do 1,59
od 1,60 do 1,89
od 1,9 do 2,19
od 2,20

Počet bodů
30
25
20
15
10
5

Kritérium č. 3 - Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče
V tomto kritériu se hodnotí:
Kritérium č. 3

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

se nejvyšší dosažená úroveň)
Jazykový certifikát podle SERRJ

C) Aktivní činnost ve
sportovních klubech

podrobné stanovené hodnocení
uchazeč může získat
umístění 1.- 3. místo v okresním
nebo krajském kole
ostatní umístění v okresním nebo
krajském kole
účast ve školním kole soutěží či
olympiád
uchazeč může získat
úroveň B1 a vyšší
úroveň A2
úroveň A1
uchazeč může získat
reprezentace ČR
aktivní účast ve sportovním klubu

max. 30 bodů
max. 10 bodů
max. 10 bodů
max. 5 bodů
max. 2 body
max. 5 bodů
zisk 5 bodů
zisk 3 body
zisk 2 body
max. 15 bodů
max. 15 bodů
max. 10 bodů

ad 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: Uchazeč, který se účastnil olympiády, přiloží 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 2022.

ad 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, započítá se mu nejlepší výsledek. Tyto doklady je nutné
doručit střední škole nejpozději do 1. března 2022.

ad 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 2 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 2022.
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 2022. 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

Ekonomika a podnikání

kód

63 - 41- M/01

forma studia

denní

Předpokládané
počty
přijímaných
žáků

88

V případě, že se uchazeč hlásí na zaměření Trenérství, uvede do přihlášky v kolonce
Vzdělávací obor následující informaci: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání/ Trenérství.
Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje.
Další kola přijímacího řízení
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího
řízení dle §60f školského zákona v aktuálním znění.

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Centrálně zadávaný test Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) do maturitních oborů SŠ vykonají
všichni přihlášení uchazeči:
1. termín JPZ dne 12. 4. 2022 na škole, která je uvedena v přihlášce na prvním místě;
2. termín JPZ dne 13. 4. 2022 na škole, která je uvedena v přihlášce na druhém místě
Přijímací zkoušky se budou konat 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.
Pokud se uchazeč pro vážné důvody k jednotné zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit,
může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně

omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud
je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.
Náhradní termín pro konání JPZ 1. termín 10. května 2022, 2. termín 11. května 2022.
Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 28. 4. 2022
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.

ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ZÁPISOVÝ LÍSTEK,
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na www.spos.cz. Nepřijatým
uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku
přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisové lístky
K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se na střední škole je nutno odevzdat zápisový lístek
řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů.
V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být
přijat za žáka dané střední školy. Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole,
případně příslušném krajském úřadu.
Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek
zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit
ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil
při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona).
Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání
nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění
uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.
Přijatý žák má povinnost doložit splnění povinné školní docházky – při zahájení vzdělávání
předkládá škole vysvědčení z posledního ročníku.
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