Střední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Prostějov

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu
ve školním roce 2017/2018
2. kolo – 19. května 2017
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
I. Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších změn
a doplňků, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Počet přijímaných žáků: do naplnění kapacity oboru

Uchazeči o studium nekonají v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušku a budou hodnoceni podle následujících
kritérií:
Kritéria hodnocení
Prospěch v 2.pololetí 8. ročníku
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Doloží se současně s přihláškou ke studiu
do 1. března 2017.
Celkový počet bodů

Počet bodů lineárně klesá až do průměrného
prospěchu 2,50 (prospěch 1,00 – 45 bodů, prospěch
2,50 – 0 bodů)
Účast v olympiádách a soutěžích
Literární činnost a publikace v tisku
Účast na jazykových kurzech
Aktivní činnost ve sportovních klubech a jiné aktivity

bodové
hodnocení
max. 90 bodů

max. 15 bodů

max. 105 bodů

O pořadí uchazečů rozhoduje celkový součet bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodne průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a cizí jazyk
v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Pro přijetí ke studiu musí uchazeč získat minimálně 15 bodů.
Uchazeči se řadí podle celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení a budou přijímáni až do naplnění
kapacity oboru.
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodne průměrný prospěch z předmětů český jazyk, matematika a cizí
jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
II. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod anonymními registračními čísly na informační desce
u vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy 19. května 2017. Nepřijatým uchazečům
nebo zákonným zástupců nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V Prostějově, 3. května 2017
Mgr. Václav Křupka, v.r.
ředitel školy

