Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Na základě příslušných ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou
č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, stanovuji tato kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole
podnikání Vysoké Mýto, s. r. o. pro školní rok 2020/2021.

A. Předpokládaný počet přijímaných žáků
Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

čtyřleté denní studium

Zaměření:

Anglický jazyk pro odbornou praxi

15 žáků

Internetové podnikání

15 žáků

B. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku 2020/2021 se bude přihlížet
k následujícím kritériím (celkem je možno získat 166 bodů):

 výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky
(max. 100 bodů – 50 bodů za test z ČJ a 50 bodů za test z M);

 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (max. 32 bodů);
 motivační dopis (max. 24 bodů);
 doplňkové aktivity (max. 10 bodů).
Konkrétně tedy:
1. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení minimálně 20 bodů ze 100 možných
v povinných testech. Tento výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při
přijímacím řízení.
2. Dalším kritériem je prospěch ze základní školy za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy, který
bude ohodnocen takto:


za celkový průměrný prospěch na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy v rozmezí
od 1,00 do 1,20 včetně obdrží žák vždy po 16 bodech za každé vysvědčení



v rozmezí od 1,21 – 1,40 včetně obdrží žák vždy po 14 bodech; v rozmezí
od 1,41 – 1,60 včetně obdrží žák vždy po 12 bodech; v rozmezí od 1,61 – 1,80
včetně obdrží žák vždy po 10 bodech; v rozmezí od 1,81 – 2,00 včetně obdrží žák
vždy po 8 bodech; v rozmezí od 2,01 – 2,20 včetně obdrží žák vždy po 6 bodech

3. V motivačním dopise uchazeč popíše svůj zájem o obor, případné zkušenosti, znalosti a
dovednosti, své kladné vlastnosti, přednosti a vlastní cíle, které dobře vystihují jeho osobnost.
Uchazeč uvede důvody svého zájmu o studium na naší škole; postupuje podle těchto pravidel:
 Maximální rozsah je stanoven na polovinu tzv. normostrany A4 – tj. cca 900 znaků
(symbolů a mezer), přibližně 125 slov – psáno standardním písmem o velikosti 12,
řádkování 1,5 a nastavením okrajů po stranách 2,5 cm, nahoře a dole 2,5 cm a
zarovnáním textu do bloku.
 Motivační dopis bude zaslán elektronicky (formát .doc/.docx, ne v .pdf) na adresu
chladkova@sspo.cz nejpozději do 2. března 2020 (následně bude zařazen do spisu
uchazeče společně s jeho Přihláškou ke studiu na naší škole).
 Dodáním tohoto dopisu k přihlášce může uchazeč o studium obdržet až 24 bodů.
4. Posledních až 10 bodů je možné získat za aktivity, kterými jsou olympiáda a různé další
vědomostní soutěže. Diplom, certifikát či potvrzení o účasti doloží uchazeč k přihlášce.
Pomocná kritéria pro hodnocení uchazečů při rovnosti bodů (určí pořadí uchazečů, kteří dosáhli
v rámci přijímacího řízení stejný počet bodů) jsou zohledněna v následujícím pořadí:

 vyšší počet bodů z obou testů získaných v rámci jednotné přijímací zkoušky;
 lepší průměr známek ze základní školy za 1. pololetí 9. třídy z předmětů český jazyk,
matematika a první cizí jazyk;

 větší počet bodů za motivační dopis.
Školní přijímací zkouška se nekoná!

C. Další důležité informace pro uchazeče
Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný
zástupce ředitelce školy nejpozději do 2. března 2020, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT.
Pro studium není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti!
Uchazečům o studium pošle ředitelka školy pozvánku k jednotným zkouškám nejpozději 14 dnů před
konáním zkoušky, tj. 3. dubna 2020. Na pozvánce bude uveden termín a čas konání jednotných testů,
přesné místo konání zkoušky a další potřebné informace.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé
přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí
se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.
Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny na 14. 4. a 15. 4. 2020.
V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému
termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví ředitelce školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním
termínu 13. 5. 2020 nebo 14. 5. 2020.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle platného doporučení
školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. Uvedené
vyjádření musí uchazeč doložit k přihlášce.
Ředitelka školy zveřejní v prvním kole přijímacího řízení seznam přijatých uchazečů na nástěnce
v přízemí školy a také na internetových stránkách školy www.sspo.cz. pod registračním číslem, které
bude uchazeči přiděleno v den konání zkoušky, a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 29. dubna 2020.
Zápisový lístek je třeba uplatnit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
ke vzdělávání, tj. do 15. května 2020.

Vysoké Mýto 26. 1. 2020
Ing. Jitka Chládková, v. r.
ředitelka školy

