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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022  
Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022  

1. Obory středního vzdělávání s maturitou a počty přijímaných uchazečů:   

Denní forma vzdělávání  

- Ekonomika a podnikání (celkem všechna zaměření): 63-41-M/01   – 30 uchazečů 

- Obchodní akademie: 63-41-M/01      - 10 uchazečů 

 Dálková forma vzdělávání      

- Podnikání: 64-41-L/51        -30 uchazečů  

Distanční forma vzdělávání      

- Podnikání: 64-41-L/51        - 30 uchazečů 

- Ekonomika a podnikání (Management obchodního podnikání): 63-41-M/01  - 30 uchazečů 

- Obchodní akademie: 63-41-M/01      - 30 uchazečů 

2. Podmínky přijímacího řízení:   

a) Uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku do denní formy vzdělávání do sekretariátu SOA 

Opava s.r.o. do 1. března 2021. V případě, že je přihláška zasílána poštou, musí být na 

obálce nejzazší datum poštovního razítka 1. 3. 2021. Uchazeč, který se hlásí do dálkové a 

distanční formy vzdělávání, vyplní online přihlášku 1. března 2021.   

b) Uchazeči do prvního kola všech forem vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou budou 

konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Uchazečům bude 

zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky.  

2.1. Požadované součásti přihlášky: 

 

a) Klasifikace za první pololetí 8. ročníku 2019/2020 uvedená a ověřená základní školou na zadní 

straně přihlášky. V případě, že klasifikace není uvedena a ověřena základní školou na přihlášce, 

je nutné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za první pololetí 8. ročníku 2019/2020  

(Uchazeči, kteří se nehlásí bezprostředně ze základní školy, ale např. z jiné střední školy, ze 

zaměstnání atd. doloží první a druhé pololetí z 9. třídy základní školy). 

 

b) Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o uchazeče 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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3. Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro uchazeče do všech forem 

vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou.  

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání na základě bodového 

vyhodnocení (bodové hodnocení určuje pořadí): 

a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky (lepší výsledek) – max. 30 bodů. 

b) Průměr prospěchu za první pololetí 8. ročníku 2019/2020 - u uchazečů vycházejících přímo ze 

základní školy (viz. tabulka 1.). Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou zahájení studia je úspěšné 

ukončení 9. třídy a doložení ověřené kopie vysvědčení ihned po ukončení základní školy. Průměr 

prospěchu za obě pololetí 9. ročníku u uchazečů, kteří se nehlásí přímo ze základní školy.  

c) Účast na soutěžích (školních, regionálních, národních…) 4 body. 

 

Konání jednotné přijímací zkoušky:   

Řádný termín: 12. dubna 2021, náhradní termín 13. dubna 2021  

  

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů:   

i. podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání  

ii. podle výsledků jednotné přijímací zkoušky  

iii. absolvováním motivačního pohovoru a ústního ověření studijních 

předpokladů, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

V jednotných přijímacích zkouškách lze získat maximálně celkem 100 bodů. Podíl jednotné přijímací 

zkoušky bude v roce 2021 činit 30% celkového hodnocení (maximum 100 bodů z jednotné zkoušky tedy 

odpovídá 30 bodům). Maximální počet bodů je 100. Výsledky předchozího vzdělání se přepočítávají 

dle tabulky níže. 

Tabulka 1. Přepočet výsledků předchozího vzdělávání: 

Průměr prospěchu 

viz bod 3  

 

Body 

 Průměr prospěchu 

viz bod 3 

 

Body 

 

 

Průměr prospěchu 

viz bod 3 

 

Body 

1,00 - 1,5 46 2,41 – 2,5 28 3,31 – 3,4 10 

1,51 – 1,7 44 2,51 – 2,6 26 3,41 – 3,5 8 

1,71 – 1,8 42 2,61 – 2,7 24 3,51 – 3,6 6 

1,81 – 1, 9 40 2,71 – 2,8 22 3,61 – 3,7 4 

1,91 – 2,0 38 2,8 – 2,9 20 3,71 – 3,8 2 

2,01 – 2,1 36 2,91 – 3,0 18 3,81 – 3,9 0 

2,11 – 2,2 34 3,01 – 3,1 16 Účast na soutěžích 4 
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2,21 – 2,3 32 3,11 – 3,2 14 Pohovor 20 

2,31 – 2,4 30 3,21 – 3,3 12 Jednotná zkouška 0-30 

 

d) Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře. 

 

4. Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro uchazeče do všech forem 

vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou. 

 

Uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku do denní formy vzdělávání do sekretariátu SŠP Klimkovice s.r.o. 

do 30. května 2021. V případě, že je přihláška zasílána poštou, musí být na obálce nejzazší datum 

poštovního razítka 30. 5. 2021. Uchazeč, který se hlásí do dálkové a distanční formy vzdělávání, vyplní 

online přihlášku 30. května 2021.   

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání na základě 

vyhodnocení: 

i. podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz. tabulka 1.). 

ii. absolvováním motivačního pohovoru a ústního ověření studijních 

předpokladů 

iii. podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti  

a zájmy uchazeče 

Maximální počet bodů v 2. kole přijímacího řízení je tedy 70. 

Termín 2. kola přijímacího řízení: červen 2021 

 

5. Průběh přijímacího řízení:   

Uchazečům budou přidělena registrační čísla, přijímací řízení tedy bude probíhat podle zákona  

o ochraně osobních dat pod čísly, nikoli pod jmény. Po absolvování jednotné přijímací zkoušky bude 

uchazečům předána pozvánka k motivačnímu pohovoru (termín pohovoru je po zveřejnění výsledku 

jednotných přijímacích zkoušek). Po absolvování pohovoru bude studentovi sdělen výsledek 

přijímacího řízení a dojde k sepsání smlouvy o poskytnutí středoškolského vzdělání. Výsledky 

přijímacího řízení budou zveřejněny v seznamech podle oborů vzdělávání na www stránkách školy.  

      

 

 

          PaedDr. Josef Gabrhel 

          Ředitel školy 


