KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
PRO STUDIJNÍ OBOR S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Zaměření: MANAGEMENT A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

30 uchazečů

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení: Do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů
Centrem školám (nejpozději do 30. dubna 2022)
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Uchazeči o přijetí jsou v přijímacím řízení hodnoceni na základě předem stanovených bodů.
2. Nejvyšší možný počet všech dosažených bodů – 166 bodů.
3. Celkový počet bodů se stanovuje podle těchto kritérií:
A) PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH NA ZŠ
hodnotí se průměrný prospěch za 2. pol. 8. ročníku a za 1. pol. 9. ročníku (viz tabulka) – maximálně lze
získat 56 bodů.
Bodové hodnocení vychází z aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů 2. pololetí 8. ročníku a
1. pololetí 9. ročníku.
Nelze brát v úvahu 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pokud by posledním ukončeným ročníkem byl tento
školní rok, v tom případě by bylo započítáno 1. pololetí tohoto školního roku a 1. pololetí 9. ročníku.

Tabulka



průměrný prospěch na ZŠ

body

1,00 – 1,10

56

1,11 – 1,20

55

1,21 – 1,30

54

1,31 – 1,40

53

1,41 – 1,50

52

1,51 – 1,60

51

1,61 – 1,70

50

1,71 – 1,80

49

1,81 – 1,90

48

1,91 – 2,00

47

2,01 – 2,10

42

2,11 – 2,20

37

2,21 – 2,30

32

2,31 – 2,40

27

2,41 – 2,50

22

2,51 – 2,60

17

2,61 – 2,70

12

2,71 – 2,80

7

2,81 – 2,90

2

2,91 a více

0

Pokud byl uchazeč hodnocen v jednotlivých obdobích:
a) 2. stupněm z chování - odečítá se mu z hodnocení pokaždé 10 bodů
b) 3. stupněm z chování - odečítá se mu z hodnocení pokaždé 20 bodů

B) VÝSLEDEK JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (maximálně 100 bodů)
Bodový zisk:
Český jazyk - 50 bodů
Matematika - 50 bodů
C) DALŠÍ KRITÉRIA - MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY (maximálně 10 bodů)
 umístění na prvních třech místech v okresním (nebo vyšším) kole olympiád;
 certifikát z workshopu Komunikujeme a prezentujeme s lehkostí pořádaného SOŠ Luhačovice;
 ocenění (diplom za umístění, čestné uznání, zvláštní ocenění) v soutěži Spěchej pomalu!, kterou pořádá
Střední odborná škola Luhačovice.
II. ÚPRAVY PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení
školského poradenského zařízení (dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných v platném znění);
 uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím (tzv. „cizinci“), který získal předchozí vzdělání ve škole
mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě žádosti o prominutí přijímací
zkouška z českého jazyka a literatury. Mezi tyto osoby nelze zařadit uchazeče, který se před konáním
přijímací zkoušky vzdělával ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České
republiky, a to i když se v nich vzdělával jen část školního roku (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem.
Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR (musí být
doloženo nejpozději při zahájení vzdělávání);
 pokud uchazeč (cizinec) nebyl hodnocen pololetně, protože v jeho zemi je vydáváno vysvědčení pouze na
konci roku, bude započítán průměrný prospěch za poslední ukončený ročník;
 uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti
zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) nejpozději v den, kdy se stane žákem střední školy. Závěrečné
vysvědčení z posledního ročníku může nahradit vysvědčení o získání základního vzdělání (kurz pro získání
základního vzdělání – KZZV).
ZÁSADY VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení.
2. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd, ale i jednotlivých oborů. Proto při
vyšším počtu zájemců o obor pak o přijetí ke studiu rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno počtem
získaných bodů, minimálně však 20 bodů.
3. Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je v pořadí na dané místo upřednostněn uchazeč dle níže
jmenovaných kritérií (jejich posloupnost je zavazující):
 lepší prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. třídy (nebo v posledním ukončeném ročníku u cizinců);
 lepší umístění v celkovém pořadí testů jednotné přijímací zkoušky;
 účast na workshopu Komunikujeme a prezentujeme s lehkostí nebo ocenění v soutěži Spěchej pomalu!;
 lepší průměrný prospěch z jazyka českého a jazyka anglického v 1. pololetí 9. třídy (nebo v posledním
ukončeném ročníku u cizinců).
4. Pokud bude uchazečem i žák, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury (tzv. „cizinec“), bude vytvořeno
redukované pořadí všech uchazečů na základě hodnocení zkoušky z matematiky, hodnocení průměrného prospěchu
na ZŠ a dalších kritérií přijímacího řízení – mimoškolní aktivity. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a
literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů. Pokud uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, dosáhne
v rámci redukovaného pořadí stejného počtu bodů jako uchazeč konající zkoušku z českého jazyka a literatury, je
v pořadí upřednostněn uchazeč, který získal vyšší počet bodů ze zkoušky z matematiky.
V Luhačovicích dne 10. ledna 2022
Ing. Jana Šuráňová
ředitelka školy, v.r.

