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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
A JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ
Termíny jednotné přijímací zkoušky
1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019
Školní přijímací zkouška se nekoná, žáci konají jednotnou přijímací zkoušku formou
písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky, kterou zajišťuje CERMAT.
Přihláška ke studiu
Uchazeč odevzdá nejpozději do 1. 3. 2018 řádně vyplněnou přihlášku ke studiu. Přihláška
musí být čitelně vyplněna včetně uvedení rodného čísla uchazeče. Potvrzení od lékaře
nevyžadujeme. V přihlášce uveďte kód a název oboru, tj.:
63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání
Počet přijímaných tříd
Ve školním roce 2019/20 škola otevírá 2 třídy oboru 63–41–M/01 Ekonomika a podnikání.
Jednotná kritéria
Při jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka může uchazeč získat nejvýše 50 bodů,
z matematiky rovněž nejvýše 50 bodů. Další body uchazeč získá za vysvědčení 1. pol. 8.
roč., 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. Celkový možný počet bodů za vysvědčení je 60 bodů
(20 bodů za každé pololetí). Za umístění v soutěžích může uchazeč získat nejvýše 5 bodů.
Celkový počet bodů je 165. Podle dosažení výše bodů bude sestaveno pořadí uchazečů
pro přijetí. V případě shodnosti bodů rozhodují studijní výsledky ze základní školy.
Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Podnikatelské akademii potvrdí uchazeč nebo
zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.
Přijímání cizinců
Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání v zahraniční
škole, může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost
českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto uchazečů ověří pohovorem před
komisí. Nejpozději v den nástupu ke studiu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na
území České republiky.
V Praze dne 22. 11. 2018
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