Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kritéria přijímacího řízení – dálková forma studia
obor
Podnikání
(nástavbové studium)
pro školní rok 2020/2021

3. kolo
Ve 3. kole přijímacího řízení uchazeči konají školní přijímací zkoušku formou písemného
testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího
oboru Matematika a její aplikace.
Hranice úspěšnosti jednotlivých testů není stanovena.

1. Termín zkoušky:

od 2. září 2020 do 25. září 2020

(Ve 3. kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konají v den osobního podání přihlášky na
sekretariátu školy, které musí být učiněno nejpozději do 8.00 hod.).

2. Přehled oborů vzdělání a počty přijímaných žáků
Název a kód oboru:

Forma studia:

Podnikání
(64-41-L/51)

dálková (3-letá)

Počet přijímaných/
Počet míst pro odvolání:
24 / 0

3. Kritéria hodnocení
1/ Výsledky školní přijímací zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Hranice úspěšnosti jednotlivých testů není stanovena.
2/ Hodnocení průměrného prospěchu za 1. pol. třetího ročníku učebního oboru nebo u
uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c
(profesní kvalifikace) školského zákona, průměr vypočtený ze známek ze všech třech
jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce.
3/ Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Forma a rozsah
1/ Školní zkouška
Písemné testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru
Matematika a její aplikace.

2/ Hodnocení prospěchu
 průměrný prospěch za 1. pol. třetího ročníku učebního oboru,
 u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení
§ 113c (profesní kvalifikace) školského zákona, průměr vypočtený ze známek ze všech
jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné
zkoušce.
3/ Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 umístění v krajských, celostátních nebo mezinárodních kolech soutěží a olympiád

5. Způsob hodnocení přijímacího řízení
Uchazeči mohou získat celkem 210 bodů.
(100 bodů jednotná zkouška a 100 bodů hodnocení prospěchu = 200 bodů tj. celková váha
100%;
10 bodů další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče).
1/ Školní zkouška (celková váha 60%)
Celkem za jednotnou zkoušku může uchazeč získat 100 bodů.
 výsledek testu z českého jazyka a literatury (uchazeč může získat maximálně 50 bodů)
 výsledek testu z matematiky (uchazeč může získat maximálně 50 bodů)
Výsledek testu = počet bodů
2/ Hodnocení prospěchu (celková váha 40%)
Celkem za hodnocení prospěchu může uchazeč získat 100 bodů.
Stanovení počtu bodů bude vycházet z:
 aritmetického průměru prospěchu uchazeče za 1. pol. třetího ročníku učebního
oboru, vypočítaného a zaokrouhleného na dvě desetinná místa z doloženého
hodnocení prospěchu všech předmětů, vyjma chování, na přihlášce ke vzdělávání
nebo na ověřené kopii vysvědčení za 3. ročník učebního oboru,
 u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení
§ 113c (profesní kvalifikace) školského zákona, se hodnotí aritmetický průměr
vypočtený ze známek všech třech jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky uvedených
na vysvědčení o závěrečné zkoušce.


Hodnocení prospěchu ze SŠ podle hodnotící stupnice (maximálně 100 bodů):
za prospěch 1,00 – 1,10…………..100 bodů
za prospěch 1,11 – 1,21…………..90 bodů
za prospěch 1,22 – 1,33…………..80 bodů
za prospěch 1,34 – 1,44…………..70 bodů
za prospěch 1,45 – 1,55…………..60 bodů
za prospěch 1,56 – 1,66…………..50 bodů
za prospěch 1,67 – 1,77…………..40 bodů

za prospěch 1,78 – 1,89…………..30 bodů
za prospěch 1,90 – 2,00…………..20 bodů
za prospěch 2,01 – 2,11…………..10 bodů
za prospěch 2,12 a horší…………..0 bodů
3/ Hodnocení skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Celkem za hodnocení za umístění v krajských, celostátních nebo mezinárodních kolech soutěží
a olympiád může uchazeč získat max. 10 bodů.
 za 1. až 3. místo v krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 8 bodů
(8 bodů – 1.místo, 6 bodů – 2.místo, 4 body – 3.místo; vždy se započítává jen nejlepší
výsledek),
 za účast v krajských, celostátních nebo mezinárodních soutěžích - 2 body
(nezohledňuje se počet účastí).
Způsob výpočtu celkového počtu bodů:
Testy představují 60% váhy při hodnocení uchazeče.
Hodnocení prospěchu představuje 40% váhy při hodnocení uchazeče.
Celkové pořadí žáka se stanoví podle vzorce:
celkový součet bodů z testů jednotné zkoušky x 0,6 + počet bodů za hodnocení prospěchu x 0,4
to je
(počet bodů „test ČJL“ + počet bodů „test MAT“) x 0,6 + „aritmetický průměr prospěchu“ x 0,4
Kde „test ČJL“ a „test MAT“ je výsledek testu vyjádřený v bodech, „aritmetický průměr
prospěchu“ je počet bodů dle hodnotící stupnice.
+ body za hodnocení skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče
Minimální počet bodů pro přijetí
Pokud uchazeč v součtu bodového hodnocení za kritéria 1/,2/ a 3/ nedosáhne minimálně 20
bodů, nebude přijat.

6. Pořadí uchazečů
 Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno na základě součtu a) bodového ohodnocení
testů školní zkoušky, b) bodového ohodnocení aritmetického průměru prospěchu za 1. pol.
třetího ročníku učebního oboru, vypočítaného a zaokrouhleného na dvě desetinná místa
z doloženého hodnocení prospěchu všech předmětů, vyjma chování, na přihlášce ke
vzdělávání nebo na ověřené kopii vysvědčení za 3. ročník učebního oboru (u uchazečů, kteří
získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c (profesní
kvalifikace) školského zákona, z průměru vypočteného ze známek ze všech třech jednotlivých
zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce)) a
c) počtu bodů získaných za hodnocení skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče.

 Pořadí uchazečů se stanoví jejich seřazením podle vypočteného součtu bodů v sestupném
pořadí od uchazeče s nejvyšším počtem získaných bodů do naplnění kapacity 1. ročníku
příslušného oboru (viz bod 2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů).
 Pokud dojde k rovnosti bodů, pak uchazeč, který má lepší hodnocení prospěchu předmětů
český jazyk a matematika (v tomto pořadí) za 1. pol. 3. ročníku učebního oboru, u uchazečů,
kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c, z písemné
závěrečné zkoušky, má lepší umístění v pořadí přijatých uchazečů.

7. Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího
řízení :
průběžně v den vykonání přijímací zkoušky od 14.00 hod.
Nahlédnutí do spisu a právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, má uchazeč právo
nahlédnout do spisu týkajícího se správního řízení a podle § 36 téhož zákona má právo
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak může v den vykonání přijímací zkoušky v době
od 13.00 hod. do 13.30 hod. na sekretariátu školy.

UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí škola uchazečům nezasílá, mohou si jej po datu zveřejnění vyzvednout
osobně na sekretariátu školy.

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy

Zveřejněno dne 31. srpna 2020

