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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
A JEDNOTNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ 

 
 

Termíny jednotné přijímací zkoušky    

1. termín: 13. duben 2023                        2. termín: 14. duben 2023   

 

Náhradní termíny 

1. termín: 10. květen 2023                        2. termín: 11. květen 2023   

    

 

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 řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do 1. 3. 2023. Přihláška musí být čitelně vyplněna 

včetně uvedení rodného čísla uchazeče. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.  

Pokud máte soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce. 

 

V přihlášce uveďte kód a název oboru, tj.:    
 

63 – 41 – M/01   Ekonomika a podnikání    

   

Počet přijímaných žáků    

Ve školním roce 2023/2024 škola přijme 32 žáků 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 může získat za vysvědčení 1. a 2. pololetí 8. roč. a 1. pol. 

9. roč. Celkový možný počet bodů za vysvědčení je nejvýše 60 bodů (max. 20 bodů za každé pololetí), 

hodnotí se průměr žáka, a to:   

Průměr Body 

1,00 - 1,15   20  

1,16 - 1,30   18 

1,31 - 1,50    15 

1,51 - 1,67   12 

1,68 - 1,80     9  

1,81 - 1,90    5  

 

Celkový počet bodů je nejvýše 160. Podle dosažení výše bodů bude sestaveno pořadí uchazečů pro přijetí. 

V případě shodnosti bodů jsou stanovena pomocná kritéria, a to: 

1. vyšší počet bodů z přijímací zkoušky, 

2. lepší průměr známek v 1. pol. 9. ročníku. 

V případě rovnosti bodů po předešlých kritériích rozhodnou body za zkoušku z matematiky. 

Minimální počet bodů pro zařazení žáka do seznamu přijatých uchazečů je stanoven na 12 bodů z českého 

jazyka a literatury a na 12 bodů z matematiky. 



Na základě takto vzniklého pořadí budou uchazeči přijímáni ke studiu do naplnění celkového počtu 

přijímaných žáků. 

 

Uchazeč, který k přihlášce ke studiu přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění obsahující 

vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, vykoná tuto zkoušku v souladu s 

doporučením školského poradenského zařízení (vyhl. č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách). 

Zápisový lístek    

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Podnikatelské akademii, s.r.o., potvrdí uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zároveň se odevzdáním zápisového lístku se podepisuje 

smlouva o studiu.  

 

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců    

 

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeč není občanem ČR a získal předchozí 

vzdělání v zahraniční škole), nekonají na žádost písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

v rámci jednotné zkoušky. Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí bude tvořeno na 

základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné 

přijímací zkoušky. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím 

v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů, viz § 14 vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Ředitelka školy u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionální přezkoušení) také znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského 

zákona). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu s přihláškou.  

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:   

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu 

dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém 

jazyce a diskuze nad textem.   

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). 

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný 

obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a 

nebude přijat.  

Cizinci podle Lex Ukrajina 
 

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka 

(didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), která je součástí přijímací zkoušky. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří 

rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací 

zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč 

doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny.  

 

  

 V Praze 10. ledna 2023                                       Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.   

                                                                                                     ředitelka školy     

 


