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

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 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: 2. června 2022, 14.00 hod.
Termín 2. kola přijímacího řízení: 3. června 2022 (zveřejnění výsledků)
VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NEBUDOU UCHAZEČI KE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ
JEDNOTNÝCH ZKOUŠEK.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium 1. ročníku ve školním roce 2022/2023
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.
• Uchazeči budou přijímáni na základě kritérií pro přijímání žáků z 1. kola přijímacího řízení, která jsou
uvedena na našich webových stránkách, s výjimkou započítání výsledků jednotné zkoušky (test z ČJ a
MAT se nezapočítává).
Výsledky z jednotné přijímací zkoušky se do bodování v rámci 2. kola přijímacího řízení
nezapočítávají.
Odkaz na kritéria z 1.kola
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 za prospěch z předchozího vzdělávání (kritérium č.2);
2. vyšší počet bodů získaných za kritérium č.3
3. nižší součet klasifikace prospěchu z matematiky v obou hodnocených pololetích.
4. nižší součet klasifikace prospěchu z českého jazyka aliteratury v obou hodnocených pololetích.
Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.

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.
Předpokládaný počet přijímaných žáků
63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

počet volných míst 4

Zaměření Trenérství v rámci oboru Ekonomika a podnikání je již naplněné.

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

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.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nedokládáte.

Mgr. David
Martinek
Zlín, 26. 5. 2022
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