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Kritéria pro přijetí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení  

ve školním roce 2021/2022 
Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku 
vzdělávání ve střední škole a stanovila pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče  
o přijetí do 1. ročníku těchto oborů: 

64-41-L/51 – Podnikání – 3letý obor, dálková forma studia 

Státní jednotná přijímací zkouška se pro školní rok pro dálkovou formu studia 
2021/2022 NEKONÁ 

Školní přijímací zkouška 
Školní přijímací zkouška se koná formou výběrového řízení bez účasti uchazeče. Předmětem školní 
přijímací zkoušky bude vyhodnocení studijního předpokladu na základě výsledků předchozího 
vzdělávání ze středního odborného učiliště. Žáci budou přijímáni na základě vysvědčení ze závěrečného 
(třetího) ročníku učebního oboru dle bodového hodnocení. 

1. Průměrného prospěchu ve 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru - max. 35 bodů 

Průměrný prospěch 1,0  35 bodů 
Průměrný prospěch 1,1 – 1,2 30 bodů 
Průměrný prospěch 1,3 – 1,4 25 bodů 
Průměrný prospěch 1,5 – 1,6 20 bodů 
Průměrný prospěch 1,7 – 1,8 15 bodů 
Průměrný prospěch 1,9 – 2,0 10 bodů 
Průměrný prospěch 2,1 – 2,4 5 bodů 
Průměrný prospěch 2,5 a vyšší 0 bodů 

2. Prospěch z předmětů M, ČJ a CJ v posledním pololetí 3. ročníku – max. 15 bodů 

hodnocení počet bodů 
výborný 5 
chvalitebný 3 
dobrý 2 

Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítá 5 bodů. 

Maximální počet bodů při bodovém hodnocení, které může uchazeč získat, je 50. 

Hodnocení Max. počet bodů 
1. Průměrný prospěch  35 
2. Prospěch z předmětů ČJ, M, CJ 15 
Maximální možný bodový zisk 50 
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Pořadí a počet přijímaných uchazečů  
• Maximální počet přijímaných žáků - 20 uchazečů s nejvyšším počtem bodů 
• Při rovnosti bodů celkem rozhoduje o pořadí uchazeče lepší průměrný prospěch vypočtený z 

předmětů český jazyk a literatura (ČJ), cizí jazyk (CJ) a matematika (MA). 
• Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v poslední sledované klasifikaci hodnocen stupněm 

prospěchu nedostatečný. 

Podmínky přijetí 
• uchazeč musí být absolventem středního stupně vzdělání s výučním listem 
• musí mít do 1. 3. 2021 uzavřen prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí 3. ročníku 

učebního oboru 
• V případě, že počet podaných přihlášek bude nižší, než je počet přijímaných uchazečů, 

může ředitelka školy zrušit školní přijímací zkoušku, a to nejpozději do 8. 3. 2021. 

Přihlášky ke studiu 
Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022  
(k dispozici na webu MŠMT i na webu školy).  

Přihlášky se zasílají na adresu: Střední škola Baltaci s. r. o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín 
Přihláška musí obsahovat: 

• IZO školy, ze které se uchazeč hlásí; 
• telefonický kontakt, ID datové schránky (pokud má zřízenou) a email na zákonného zástupce; 
• podpis uchazeče; 
• ověřeno kopii výučního listu (absolventi odborného učiliště 2020/2021 doloží výuční list po 

zkouškách – červen 2021); 
• prostá kopie vysvědčení (výpisu z vysvědčení) za poslední ročník učebního oboru. 

Uchazeč odevzdává přihlášku do denní i dálkové formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 
2021. 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 28. 4. 2021 

Další kola přijímacího řízení 
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení dle § 
60 odst. f) školského zákona v aktuálním znění.  

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a doručování rozhodnutí § 60e 
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na www.skolabaltaci.cz. Nepřijatým 
uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky o výsledku 
přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se na střední škole je nutno podepsat smlouvu o studiu 
v kanceláři školy. 

Mgr. Jana Hofmanová 
ředitelka školy 
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