Pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
(upraveno dne 25. 5. 2020 v souladu s nařízením vlády)
Všichni uchazeči o studium doručí přihlášku ke studiu do SSŠP Opava do 1.
března 2020! Přihláška podaná po tomto termínu je automaticky zařazena do
druhého kola přijímacího řízení.
Čtyřleté studijní obory a dálkové tříleté a čtyřleté obory se stupněm střední vzdělání s
maturitní zkouškou:
1. Kód RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – není vyžadováno žádné
lékařské vyšetření a zaměření ŠVP je:
- Žurnalistika a mediální komunikace
- Multimediální a reklamní tvorba
- Obchodní zástupce
- Cestovní ruch
- Ekonom účetní
- Obchodní zástupce
Pro všechny tyto obory není omezený počet uchazečů.
2. Kód RVP 6843M01 – Veřejná správa – není vyžadováno žádné lékařské
vyšetření
3. Kód RVP 64-41-L/51 Podnikání v dálkové tříleté formě – bez přijímacích
zkoušek a není vyžadováno žádní lékařské potvrzení.
4. Kód RVP 34-52-L/01– jen pro tento obor vzdělávání a pro přijetí je nezbytné
lékařské vyšetření dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (body 4, 7a, 9a, 19 a 22).
Pro tento obor potvrzuje dorostový (ošetřující obvodní) lékař v části „Závěr o
zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ v oboru 34-52-L/01 Operátor v polygrafii
zdravotní způsobilost žáka. Lékař se vyjadřuje na přihlášce ke zdravotním
omezením dle přílohy č. 2 obsažené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (body 4, 7a,
9a, 19 a 22). Operátor v polygrafii - max. 18 uchazečů.
Podíl výsledků přijímacího řízení dle kódu oboru
Podíl částí přijímacího
Kód oboru
řízení na celkovém
RVP 63-41-M/01
hodnocení
(v %)

Kód oboru
RVP 34-52-L/01
(v %)

Celkem 100%
Celkem 100%
Výsledky ZŠ
10
10
Výsledek testu ČJL
10
10
Výsledek testu MAT
10
10
Osobnostní pohovor
70
10
Rozhodnutí firmy o přijetí
0
70
Celkem
100
100
Uchazeči budou přijímáni dle procentuálního podílu na základě výsledků dosažených v
předchozím vzdělávání (průměrný prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí
8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) v tabulce „výsledky ZŠ.
Dále budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku - centrálně zadávaný test z
Českého jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT) a škola stanovili v tabulce
procentuální podíl v tabulce. Nejvyšší podíl je stanoven na Osobnostní pohovor –
uchazeči budou dotazováni na své zájmy, mimoškolní aktivity, sportovní aktivity,
preferovaný cizí jazyk apod. Termín konání jednotné zkoušky je stanoven na 9. 6.

2020. Náhradní termín (nemoc apod.) kdykoliv po domluvě s vedením školy.
Jednotná přijímací zkouška se bude podílet na celkovém výsledku uchazeče 10%.
Uchazeči budou přijímáni na základě součtu dosažených procent dle výše uvedené
tabulky.
Dne 15. 6. 2020 bude nejpozději vyvěšen ve škole a na webových stránkách
školy seznam přijatých uchazečů a rozesláno rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým
uchazečům.
Žáci, kteří budou konat jednotné zkoušky (Český jazyk a literatura a Matematika),
obdrží 14 dní předem pozvánku k těmto zkouškám. Více informací na
www.cermat.cz. Zde jsou také zveřejněny ilustrační testy z ČJL a MAT.

Tříletý dálkový a denní dvouletý) studijní obor PODNIKÁNÍ se stupněm střední
vzdělání s maturitní zkouškou:
RVP 64-41-L/51 (v
Podnikání
%)
Podíl částí
přijímacího řízení
na
celkovém
hodnocení
Výsledky OU
0
Výsledek testu ČJL
10
Výsledek testu
MAT
10
Pohovor
80
Celkem
100 %
Podmínky podobně v procentuálním zastoupení jako u denního čtyřletého studia.
Čtyřletý dálkový studijní obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST se stupněm
střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Veřejná správa
Podíl částí
přijímacího řízení
na
celkovém
hodnocení
Výsledky ZŠ
Výsledek testu ČJL
Výsledek testu
MAT
Pohovor
Celkem

RVP 64-41-L/51 (v
%)

0
10
10
80
100 %

Dále budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku - centrálně zadávaný test z
Českého jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT). Termín konání jednotné
zkoušky je stanoven na
12. nebo 16. 4. 2019.
Naším cílem je všem pomoci k dosažení úspěchu.
Druhé kolo se koná bezprostředně po prvním kole a přijímací řízení bude
provedeno pouze formou pohovoru.

