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Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v 2. kole přijímacího řízení  

pro školní rok 2022/2023 
Ředitelka Střední školy Baltaci s.r.o. rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do 
prvního ročníku vzdělávání ve střední škole o konání přijímací zkoušky, a stanovila pro 2. kolo 
přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru: 

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

Přijímací zkouška se nekoná. 

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem. 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

1. HODNOCENÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU VE 2. POLOLETÍ 2. ROČNÍKU SOU – max. 30 bodů 

Průměrný prospěch 1,0 30 bodů 
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 20 bodů 
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 15 bodů 
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 10 bodů 

 
2. HODNOCENÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU V 1. POLOLETÍ 3. ROČNÍKU SOU – max. 30 bodů 

Průměrný prospěch 1,0 30 bodů 
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 20 bodů 
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 15 bodů 
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 10 bodů 

V případě, že žák absolvoval 2. pololetí 2. ročníku SOU ve školním roce 2019/2020 a předloží toto 
hodnocení, nebude mu toto pololetí započítáno. Jako náhradní kritérium bude duplicitně započítáno 
1. pololetí 3. ročníku SOU. 

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat, je 60. 

Hodnocení Max. počet bodů 

1. Průměrný prospěch ve 2. pololetí SOU 30 

2. Průměrného prospěchu v 1. pololetí SOU 30 

Maximální možný bodový zisk 60 

V přijímacím řízení se pak uchazeči řadí podle celkového součtu získaných bodů ve všech 
hodnocených oblastech. 

KE STUDIU BUDE PŘIJATO: 64-41-L/51 – Podnikání – 12 žáků 
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V případě stejného výsledku rozhoduje o pořadí: 
a) lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku SOU 
b) lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí 2. ročníku SOU 
c) lepší průměrný prospěch z českého jazyka v posledních dvou ročnících SOU 
d) lepší průměrný prospěch z matematiky v posledních dvou ročnících SOU 

Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v poslední sledované klasifikaci hodnocen stupněm 
prospěchu nedostatečný. 

Přihlášky ke studiu 

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023  
(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; 
• potvrzení školy (razítko, podpis). 

Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 31. července 2022. Součástí přihlášky je 
ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce a prosté kopie vysvědčení z 2. 
a 3. ročníku studia. 

Termín zveřejnění výsledků: 1.8.2022 

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. 

 
 

Mgr. Jana Hofmanová 
ředitelka školy 
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