Pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
NEKONÁME PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
(REALIZUJEME POUZE ZÁKONEM DANÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ)
Všichni uchazeči o studium doručí přihlášku ke studiu na sekretariát školy
do 1. března 2021.
TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE 12. 4. 2021
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 a průvodcovství
- 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 denní dvouleté a 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 8. a 9. třída
20
10
Osobnostní pohovor
80
10
Rozhodnutí firmy o přijetí
0
80
Celkem
100
100
Uchazeči budou přijímáni dle procentuálního podílu na základě výsledků dosažených v
předchozím vzdělávání (průměrný prospěch ze všech povinných předmětů ve 2. pololetí
8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku) v tabulce „výsledky ZŠ.

Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeči ihned po absolvování přijímacího řízení a
výsledky budou vyvěšeny ve škole a na webových stránkách školy.

Tříletý dálkový a denní dvouletý studijní obor PODNIKÁNÍ se stupněm střední
vzdělání s maturitní zkouškou:
Podnikání RVP 64-41-L/51 (v %)
Podíl částí
přijímacího řízení na
celkovém hodnocení
Výsledky OU
20
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
Pohovor
Celkem

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

20
80
100 %

Naším cílem je pomoc k dosažení úspěchu.
Druhé kolo přijímacího řízení se koná bezprostředně po prvním kole a bude
provedeno pouze formou pohovoru.

