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V souladu s ust. § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předchozím, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka 

školy tato jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění pro 1. kolo a veškerá 

další kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro níže uvedené obory: 

 

 

1. DENNÍ (čtyřleté) studium 
 

1. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch  

2. 63-41-M/02  Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média 

3. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch  

4. 78-42-M/02  Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku a média 

 

2. DENNÍ NÁSTAVBOVÉ (dvouleté) studium 

     64-41-L/51    Podnikání (denní forma výuky) 

 

Pro tyto studijní obory nebudou konány jednotné přijímací zkoušky, ale budou konány školní 

přijímací zkoušky.  

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

 

1) získání bodů z průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, a 

to takto: 

Celkový průměr Body 

 8. ročník 9. ročník 

1,00-1,50 33 33 

1,5-2,30 18 18 

2,31-2,50 6 6 

 

Hodnocení prospěchu ze ZŠ má 50% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. 

  

 

2) výsledků z testu z obecně studijních předpokladů 

Hodnocení testu má 50% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku 



dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů.  

 

Konání jednotných testů:  

 řádné termíny: 1. termín 13. 4. 2023 

                           2. termín 14. 4. 2023  

 náhradní termín: 1. termín 10. 5. 2023 

                               2. termín 11. 5. 2023 

 

                              

Uchazeči budou přijímáni dle pořadí celkově získaných bodů z 1. a 2. kritéria.  

 

 

Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například 

z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku 

v termínu náhradním. 

 

 

3. DENNÍ (tříleté) studium 

23-51-H/01    Strojní mechanik 

 

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek. Jako součást přihlášky uchazeči předloží potvrzení 

lékaře o schopnosti studovat zvolený obor. Uchazeči do učebního oboru budou přijímáni jen na 

základě prospěchu. Zohledňován bude průměr prospěchu na vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku 

ZŠ, ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a z těchto tří hodnot bude vypočten 

aritmetický průměr zaokrouhlený na 2 desetinná místa, který určí pořadí uchazečů. Při rovnosti 

výsledného aritmetického průměru rozhoduje o pořadí uchazečů průměr prospěchu v 1. pololetí 9. 

ročníku ZŠ. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je stupeň z chování velmi dobrý nebo 

uspokojivý.  

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 24 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu podejte nejpozději do 1. 3. 2023 na adresu školy: 

Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 

A. G. L.  Svobody 760  

742 13   Studénka 

IZO školy: 108046141 

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo e-mail poštou zaslán kód žáka, pod 

kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou 

zaslány v pozvánce. 

PaedDr. Katarína Vrablová 

ředitelka školy 


