
 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ 

pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021  

v denní a dálkové formě vzdělávání 

OBOR VZDĚLÁNÍ: 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

ŠVP:    MANAGEMENT A PRODUKCE 
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  v denní formě vzdělávání 30 žáků 
      v dálkové formě vzdělávání 25 žáků 
Přihláška se podává nejpozději 1. 3. 2020. 

Zkoušky se v 1. kole konají 14. nebo 15. 4. 2020, pořadí škol uvedených na přihlášce určuje, kde 

se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu. 

Při přijímacím řízení se hodnotí výsledky jednotné přijímací zkoušky, výsledky školní 

přijímací zkoušky a hodnocení na vysvědčení ze ZŠ. 

 

I. JEDNOTNÁ ZKOUŠKA  

a) jednotný test z českého jazyka a literatury   

b) jednotný test z matematiky 

 

II. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  

probíhá formou osobního motivačního pohovoru  

– probíhá ve škole po jednotných písemných testech 

Na pohovor si uchazeči si přinesou: 

1. Životopis  

2. Vlastní úvahu (písemně v rozsahu cca 1 strany A4) na jedno z uvedených témat: 

 Význam propagace českých výrobků. 

 Reklama, která mne zaujala. 

 

III. VYSVĚDČENÍ ZE ZŠ 

V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčeních za obě pololetí 8. ročníku a za 

1. pololetí 9. ročníku základní školy. Pokud nebude potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené 

kopie těchto vysvědčení. 

Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 24. 9. 2019 

 

 

 



VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

          

jednotná zkouška  100 bodů         

c) český jazyk a literatura  50 bodů     

d) matematika   50 bodů     

školní přijímací zkouška   60 bodů     

e) úvaha (způsob zpracování, kreativita, vhodné použití jazykových prostředků – text bez 

gramatických a stylistických nedostatků)      

    20 bodů    

f) pohovor – zájem o obor 25 bodů    

g) pohovor – všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný) 

15 bodů    

vysvědčení ze ZŠ      7 bodů          

průměr od-do body 

1,00 - 1,14 7 

1,15 - 1,50 6 

1,51 - 1,84 5 

1,85 - 2,04 4 

2,05 - 2,50 3 

2,51 - 2,80 2 

2,81 -   1 

 

celkem    167 bodů (minimum 70 bodů)  

 

redukované hodnocení (uchazeči dle § 20 odst. 4 školského zákona) 

jednotná zkouška    50 bodů  

a) matematika   50 bodů    

školní přijímací zkouška   60 bodů     

b) úvaha (způsob zpracování, kreativita, vhodné použití jazykových prostředků – text bez 

gramatických a stylistických nedostatků)      

    20 bodů 

c) pohovor – zájem o obor 25 bodů  

d) pohovor – všeobecný přehled (společenský, kulturní, historický, výtvarný) 

15 bodů 

vysvědčení ze ZŠ      7 bodů        

průměr od-do body 

1,00 - 1,14 7 

1,15 - 1,50 6 

1,51 - 1,84 5 

1,85 - 2,04 4 

2,05 - 2,50 3 

2,51 - 2,80 2 

2,81 -   1 

 

celkem    117 bodů (minimum 50 bodů) 

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených 

v přijímacím řízení. V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí 

průměr ze ZŠ. Přehled výsledků bude také vyvěšen na školních webových stránkách. 


