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ve Vysokém Mýtě dne 19. května 2021 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Zaměření: Anglický jazyk pro odbornou praxi  15 žáků 

pořadí kód jpz vysvědčení dopis aktivity součet 

1 110 72 38 85 2 197 

2 109 66 35 80 0 181 

3 104 69 32 75 0 176 

4 102 63 32 75 0 170 

5 113 47 35 75 10 167 

6 103 57 0 95 10 162 

7 107 35 32 95 0 162 

8 106 46 26 85 4 161 

9 114 39 23 85 10 157 

10 105 34 26 95 0 155 

11 108 51 35 55 10 151 

12 112 48 26 75 0 149 

13 115 23 23 95 2 143 

14 111 31 14 95 0 140 

15 116 32 26 80 0 138 

16 101 19 29 45 0 93 

17 117 0 0 0 0 0 

 

Zápisový lístek je třeba uplatnit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí 

 ke vzdělávání, tj. do 2. června 2021. 

Rozhodnutí o přijetí bude uchazečům (pořadí 1 - 15) předáno při uplatnění zápisového lístku. 

Nepřijetí uchazeči (pořadí 16) mohou podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Ing. Jitka Chládková 
ředitelka školy 
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Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané 
v 1. kole 

Podle těchto kritérií bude postupováno pouze v případě, že počet přijatých přihlášek do obou zaměření bude 
vyšší, než je uveden předpokládaný počet přijímaných žáků v části A -tj. pokud bude počet přijatých přihlášek 
do obou zaměření nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných žáků, žádné z těchto kritérií nebude 
pro přijetí žáka ke studiu vyžadováno. O této skutečnosti bude informovat ředitelka školy zákonného zástupce 
prostřednictvím jeho kontaktu uvedeného na přihlášce žáka nejdéle do 8. března 2021. 
Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku 2021/2022 se bude přihlížet  
k následujícím kritériím (celkem je možno získat 248 bodů): 

• výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky 
(max. 100 bodů); 

• hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (max. 38 bodů); 
• motivační dopis (max. 100 bodů); 
• doplňkové aktivity (max. 10 bodů). 

Konkrétně tedy: 
1. V testech je možné získat max. 100 bodů – 50 bodů za test z českého jazyka a literatury  

a 50 bodů za test z matematiky (počítá se lepší výsledek). 
2. Dalším kritériem je prospěch ze základní školy za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy (totéž platí 

pro odpovídající ročníky víceletého gymnázia). 
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 formou přílohy k emailu (formát .doc/.docx, 
ne v .pdf) na adresu chladkova@sspo.cz nejpozději do 15. března 2021 (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 100 bodů. 
4. Posledních až 10 bodů je možné získat za aktivity, kterými jsou olympiáda a různé další vědomostní 

soutěže či např. zájmové kroužky. Diplom, certifikát nebo 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. 

 
 


