
  

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení  
pro školní rok 2023/2024 

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

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem. 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 
1. VÝSLEDKU CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝCH JEDNOTNÝCH TESTŮ (ČJL a MA) 

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)  max. 50 bodů 

Hodnocení testu z matematiky (MA) max. 50 bodů 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího 
řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. 
Jednotná zkouška pak probíhá v souladu s tímto doporučením a v souladu s vyhláškou  
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 
Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. 

Úprava podmínek uchazečům s předchozím vzděláním ve škole mimo území ČR 
 
Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se 
při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 
2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací 
zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 
škola u této osoby ověří rozhovorem.  
 
Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 
písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 
ukrajinském jazyce.  
 
Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona 
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.  
 

Ředitel školy pak vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího bodového 
výsledku jednotné zkoušky z matematiky, dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do 
výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařadí na místo 
shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.  
 
 



  

2. 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 
 

3. 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 160. 

Hodnocení Max. počet bodů 
1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA) 100 
2. Průměrný prospěch ve 2. pololetí SOU 30 
3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí SOU 30 

Maximální možný bodový zisk 160 

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

 
KE STUDIU BUDE PŘIJATO: 64-41-L/51 – Podnikání – 22 žáků 

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči, který získá vyšší celkový počet bodů za 
centrálně zadávané jednotné testy z matematiky a českého jazyka. 

V případě stejného výsledku rozhoduje o dalším 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 2023/2024  
(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 1. března 2023. Součástí přihlášky je 
ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce a prosté kopie vysvědčení z 2. 
a 3. ročníku studia. 
 
 
 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Centrálně zadávaný test (JPZ) do maturitních oborů SŠ vykonají všichni přihlášení uchazeči: 
1. termín JPZ dne 13. 4. 2023 na škole, která je uvedena v přihlášce na prvním místě; 

2. termín JPZ dne 14. 4. 2023 na škole, která je uvedena v přihlášce na druhém místě. 

Pokud se uchazeč pro vážné důvody k jednotné zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, 
může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně 
omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). 
Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu. 
 
 
 

Mgr. Přemysl Kozmík 
ředitel školy 
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