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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

Obor vzdělávání 64-41-L/51 – Podnikání, dálková forma studia 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 
v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních 
školách v jejím platném znění, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní 
rok 2021/2022. 

Přijímací zkouška se ve 2. kole nekoná.  

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle: 

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 

Uchazeči se řadí podle celkového součtu získaných bodů v jednotlivých kritériích. 

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. 
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Podmínky přijetí 
• uchazeč musí být absolventem středního stupně vzdělání s výučním listem 
• musí mít do 30. 6. 2021 uzavřen prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí 3. ročníku 

učebního oboru 
• minimální bodová hranice pro přijetí není stanovena – žáci budou přijímáni ke studiu do naplnění 

kapacity oboru 

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).  

Termín podávání přihlášek:  do 30. 6. 2021 
Vyhlášení výsledků:  1. 7. 2021 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 14 

Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 2. 7. 2021 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy. 
Žáci budou rovněž informováni prostřednictvím e-mailu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu si mohou 
přijatí uchazeči vyzvednout v termínu 3. – 11. 7. 2021 v kanceláři školy. 

Ve Zlíně 3. 6. 2021 

 

        Mgr. Jana Hofmanová 

        ředitelka školy 
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