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K r i t é r i a  p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í  

pro přijetí  pro školní rok 2023 /2024 
v souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

1 )  V y h l á š e n í  p r v n í h o  k o l a  p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í  do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve 
střední škole do oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním 
listem. Studium v oboru je zakončeno maturitní zkouškou. 

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria na základě: 

 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“); 

 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, který pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2023, (dále jen „zákon  
č. 67/2022 Sb.“);  

 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“);  

 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“);  

 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů;  

 sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „MŠMT“ nebo „ministerstvo“), kterým se stanoví termíny konání 
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023, č. j. MSMT-373/2022-17 ze srpna 2022, v souladu s ustanovením § 60c 
odst. 1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“);  

 opatření obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. října 2022, které nabývá účinnosti dnem 27. října 2022, 
(dále jen „OOP MŠMT“);  

 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 

 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2 )  Z v e ř e j n ě n í  k r i t é r i í  p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í  

V souladu s ustanovením § 60d školského zákona v platném znění, škola zastoupená svým ředitelem, hodnotí 
uchazeče podle: 

a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (nejvýše 66 bodů): 
Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z dosaženého průměrného prospěchu na vysvědčení 
zaokrouhleného na dvě desetinná místa za 1. pololetí všech tří ročníků střední školy.   
 Průměru 1,00 odpovídá: 66 bodů váha 40 % 

 Průměru 5,00 odpovídá:   0 bodů 

b) výsledků jednotné přijímací zkoušky (nejvýše 100 bodů): 
Jednotná přijímací zkouška bude probíhat písemnou formou centrálně zadávané jednotné zkoušky.  

 Celkem: 100 bodů max. váha 60 % 
 

 Jednotlivá kritéria přijímacího řízení 
Nejvyšší možný 

počet bodů 
Podíl na výsledku 
přijímacího řízení 

a) Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 66 bodů 40 % 

b) 

Jednotná přijímací zkouška s využitím centrálně zadávaných testů: 

 přijímací zkouška z matematiky v rozsahu učiva celého RVP pro 
základní vzdělávání (max. 50 bodů, 70 minut) 

 přijímací zkouška z českého jazyka a literatury v rozsahu učiva 
celého RVP pro základní vzdělávání (max. 50 bodů, 60 minut) 

100 bodů 60 % 

 Nej lepší  možný výsledek  166 bodů 100 % 

Uchazeči budou seřazeni podle celkového získaného počtu bodů. Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení 
v případě, že získá alespoň 0 ze 166 možných bodů, vykonal jednotnou přijímací zkoušku a uspěl při rozhovoru. 
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BODY ZA ZNÁMKY 
 

Průměr Body Průměr Body 

1 66,00 3 33,00 

1,1 64,35 3,1 31,35 

1,2 62,70 3,2 29,70 

1,3 61,05 3,3 28,05 

1,4 59,40 3,4 26,40 

1,5 57,75 3,5 24,75 

1,6 56,10 3,6 23,10 

1,7 54,45 3,7 21,45 

1,8 52,80 3,8 19,80 

1,9 51,15 3,9 18,15 

2 49,50 4 16,50 

2,1 47,85 4,1 14,85 

2,2 46,20 4,2 13,20 

2,3 44,55 4,3 11,55 

2,4 42,90 4,4 9,90 

2,5 41,25 4,5 8,25 

2,6 39,60 4,6 6,60 

2,7 37,95 4,7 4,95 

2,8 36,30 4,8 3,30 

2,9 34,65 4,9 1,65 

  5 0,00 
 

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazeče rozhodne dosažení vyššího počtu bodů v jednotné přijímací 
zkoušce v tomto pořadí: český jazyk a literatura, matematika. Při opětovné rovnosti bodů o pořadí uchazeče 
rozhodne průměrný prospěch tří profilových předmětů český jazyk, první cizí jazyk a matematika. Při další 
rovnosti se bude přihlížet postupně k lepšímu prospěchu v předmětech v pořadí český jazyk, první cizí jazyk, 
matematika. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského zákona doloží k přihlášce písemné 
doporučení příslušného školského poradenského zařízení, které je zařazeno do rejstříku škol a školských 
zařízení MŠMT. Uvedené doporučení je součástí přihlášky ke vzdělávání. Tito uchazeči mají nárok na 
uzpůsobení podmínek konání písemné jednotné přijímací zkoušky v souladu s doloženým doporučením. 

Osoby s českým nebo cizím státním občanstvím, 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 způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle 
věty první. 

Cizinci a osoby s českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České 
republiky, předloží: 

 písemnou žádost zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče o nekonání 
jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury 

 doklady o vzdělání v originálním znění, a současně úředně ověřený překlad do jazyka českého (nejedná-
li se o doklady v jazyce slovenském) 
Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle úředně ověřeného překladu dokladu o vzdělání  
v zahraniční škole dodaného spolu s přihláškou.  
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Uchazeč z Ukrajiny, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle § 1 odst. 1 zákona  
č. 67/2022 Sb.: 

 může nahradit doklad prokazující získání přechozího vzdělání a hodnocení na vysvědčení 
z předchozího vzdělávání čestným prohlášením, pokud doklad nemá a současně předloží doklad, že 
je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. 

 na žádost nekoná jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, znalost 
českého jazyka škola ověří rozhovorem 

 má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné 
přijímací zkoušky z Matematiky a její aplikace v ukrajinském jazyce 

Znalost ČJ je ověřena rozhovorem před zkušební komisí s vyhotovením protokolu, rozhovor trvá 15 minut, 
z toho příprava 5 minut. 

 Rozhovor Počet bodů 

1. 

Řízený rozhovor na téma představení osoby uchazeče, škola, rodina, motivace 
vzdělávat se ve zvoleném oboru. 
(uchazeč se krátce představí, reaguje na otevřené otázky; obsah řízeného rozhovoru nepřesahuje 
znalosti odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání) 

0-5 

2. 

Čtení s porozuměním textu s maximálním počtem 150 slov. 
(uchazeč přečte nahlas text nebo část textu, po přečtení odpoví na otevřené otázky k textu; obsah 
textu a rozhovoru na téma přečteného textu nepřesahuje znalosti odpovídající Rámcovému 
vzdělávacími programu pro základní vzdělávání) 

0-5 

3. 

Popis obrázku s využitím vhodné slovní zásoby. 
(uchazeč popíše obrázek, uchazeč odpovídá na otevřené otázky související s obrázkem; obsah 
popisu obrázku nepřesahuje znalosti odpovídající Rámcovému vzdělávacími programu pro 
základní vzdělávání) 

0-5 

Výkony uchazeče ve všech třech částech rozhovoru se hodnotí podle následujících kritérií: 

 porozumění srozumitelně, klidně a pomalu kladeným otázkám, 

 reakce na otázky, plynulost projevu, 

 použití potřebné slovní zásoby,  

 gramatická správnost, 

 srozumitelnost výslovnosti. 

Maximální počet – 15 bodů. Uchazeč uspěl 15-12 bodů, neuspěl 11-0 bodů.  

Jestliže uchazeč v rozhovoru neuspěl, nesplnil podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a řadí se do 
seznamu nepřijatých uchazečů. Neúspěšní uchazeči se mohou účastnit dalších kol přijímacího řízení. 

 

Na základě § 60b odst. 5 školského zákona je pro uchazeče s cizím a také českým státním občanstvím, jež 
získali vzdělání ve škole mimo území ČR, kteří nekonají jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, 
vytvořeno pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení, které se použije pro jejich zařazení do výsledného 
pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Redukované hodnocení neobsahuje 
výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka je ověřena 
rozhovorem v českém jazyce s vyhotovením protokolu o provedeném rozhovoru. 

 

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se budou konat: 

1. řádný termín: 1 3 .  4 .  2 0 2 3 ,  náhradní termín: 1 0 .  5 .  2 0 2 3  

2. řádný termín: 1 4 .  4 .  2 0 2 3 ,  náhradní termín:  1 1 .  5 .  2 0 2 3 .  

Jednotná přijímací zkouška se koná v budově školy, Husova 6, 746 01 Opava. 
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3 )  P ř e d p o k l á d a n ý  p o č e t  p ř i j í m a n ý c h  u c h a z e č ů  

64-41-L/51  Podnikání ............................................................................................................................. 34 žáků 

 

4)  I n f o r m a c e  k  o r g a n i z a c i  p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í    

Přijímací řízení je správním řízením, které se řídí předpisy – viz str. 1. 

Stanovená kritéria určují rozsah podkladů a způsob zjišťování informací pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 
uchazeče. Hodnocení probíhá pod přiděleným registračním číslem, které je oznámeno zletilým uchazečům 
nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů nejpozději před zahájením jednotné přijímací zkoušky. 

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
s písemným souhlasem nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2023.  

Cizinci zároveň doloží písemnou žádost zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče  
o nekonání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení 
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení do 1. 3. 2023. 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. 

V prvním kole přijímacího řízení pro uchazeče ke vzdělávání do oboru nástavbového studia 
64-41-L/51 Podnikání jsou vyhlášeny 2 termíny jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu, a to na 
13. 4. 2023 (1. termín) a 14. 4. 2023 (2. termín). Uchazečům, kteří se pro vážné důvody k řádnému termínu 
přijímací zkoušky nemohou dostavit a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, je 
umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku v termínech 10. 5. 2023 (náhradní termín k 1. řádnému 
termínu) a 11. 5. 2023 (náhradní termín ke 2. řádnému termínu).  

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce bude odeslána doporučenou poštou. 

Hodnocení uchazečů konajících přijímací zkoušky bude ukončeno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
hodnocení uchazečů Centrem. Seznam přijatých uchazečů včetně pořadí uchazečů podle výsledku 
přijímacího řízení s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě bude 
zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. V souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bude pořadí uchazečů zveřejněno pod přiděleným registračním 
číslem.  

V případě přijetí uchazeče k nástavbovému studiu je třeba do 5 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí 
doručit řediteli SŠ návratku, kterou obdrží uchazeč současně se sdělením o zahájení správního řízení 
k přijímacímu řízení. Odevzdáním návratky potvrzuje uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
svůj úmysl vzdělávat se v oboru, na který byl přijat. 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se nezasílá písemně. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno 
rozhodnutí o nepřijetí (datovou schránkou nebo doručenkou s modrým pruhem) spolu  
s podrobnými pokyny pro odvolání k rozhodnutí o nepřijetí. V případě nepřijetí žáka je určen termín pro 
podání odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle 
výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení (zákon č. 561/2004 Sb., § 60d). 
 

 
V Opavě dne 31. 1. 2023 Mgr. Martin Ruský v. r. 
 ředitel školy  


