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Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 
V Praze 19. ledna 2021 
Č. j. GOA/009/El/2021 

 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 
2021/2022 pro tyto obory vzdělání: 

Čtyřleté obory s maturitou  

 79-41-K/41 Gymnázium  - přijímáme 14 žáků 

 63-41-M/02 Obchodní akademie - přijímáme 14 žáků 

 75-41-M/01 Sociální činnost - přijímáme 14 žáků 

Dvouletá odborná škola zakončená závěrečnou zkouškou 

 63-51-J/01 Obchodní škola - přijímáme 14 žáků 

Zkrácené studium 

 63-41-M/02 Obchodní akademie - přijímáme 14 žáků 

Uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělávání zakončených maturitní zkouškou konají 

jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se nebude konat, pokud 
počet přihlášek bude nižší než ředitelkou vyhlášený počet přijímaných uchazečů 
do daného oboru vzdělání (tj. 14 na každém oboru vzdělání). V případě přijímání do 

zkráceného studia obchodní akademie a oboru obchodní škola se jednotná přijímací zkouška 
nekoná. 
 

 

Přihláška ke studiu 

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku 

ředitelce školy nejpozději do 1. března 2021, a to buď osobně, nebo doporučeným 
dopisem.  

Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je doporučení školského 

poradenského zařízení obsahující:  

 potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru, 
 převažující stupeň podpůrných opatření, 

 identifikátor znevýhodnění, 
 podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.  

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní 
zkouškou, je součástí přihlášky také doklad o získání příslušného stupně středního 

vzdělání. 

https://www.supsbechyne.cz/studium/vzk/
https://www.supsbechyne.cz/studium/tpv/
https://www.supsbechyne.cz/studium/mt/
https://www.supsbechyne.cz/studium/gd/
https://www.supsbechyne.cz/studium/tpv/


Termíny příjímacího řízení 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termíny pro konání 
jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou: 

 1. termín: 12. dubna 2021 

 2. termín: 13. dubna 2021 

 

Náhradní termíny pro všechny obory: 
 

 1. termín: 12. května 2021 

 2. termín: 13. května 2021 
 

Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací 
zkoušky následující termíny: 

 1. termín: 27. dubna 2021  

 2. termín: 28. dubna 2021  
 

Přesný čas bude uchazeči oznámen v zaslané pozvánce k přijímacímu řízení. 

Rozhodnutí o zrušení přijímacího řízení bude oznámeno nejpozději do 8. března 2021. 

 

Kritéria přijímacího řízení 1. kola – maturitní obory vzdělání 

Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou budou uchazeči přijímáni dle pořadí 
sestaveného na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a 
matematiky, na základě průměrů prospěchu na základní škole a na základě stanovení 

speciálně pedagogických potřeb uchazeče. Při přijímání žáků ke studiu čtyřletých oborů 
vzdělání  posuzuje škola: 

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky  

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJL a M) bude započítán lepší výsledek 
z vykonaných zkoušek (max. 100 bodů tj. 50 bodů za každý test).  

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky získal 0 bodů, neuspěl a 

není přijat. 

Bod 1 se netýkají zkráceného studia, v souladu s § 60 odst. 6 školského zákona se jednotná 
přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání 

s maturitní zkouškou nekoná (uchazečni jsou posuzováni na základě bodu 3, 4). 
 

2. úroveň prospěchu uchazeče na základní škole 

Hodnotí se prospěch uchazeče za druhé pololetí 7. ročníku a za první pololetí 8. ročníku 
základní školy. Průměr za oba ročníky dohromady je započítán do celkového bodového 
hodnocení dle následující stupnice: 

průměr do 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

počet bodů 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů. 



3.  speciální vzdělávací potřeby uchazeče 

Uchazeč odevzdá společně s přihláškou posudek PPP nebo SPC, kde je uzpůsobení speciálně 
pedagogických potřeb popsáno. 

4. zájem o obor  

V hodnotící škále 0-10 bodů budou přijímací komisí přidělovány body za doložení zájmu 
o zvolený obor vzdělání nebo úspěchy v organizovaných vědomostních soutěžích. Účast je 
nezbytné doložit prokazujícím dokladem při podání přihlášky (např. doporučující dopis,  

diplom, potvrzení ZŠ apod.) 

Zájem o obor může uchazeč doložit takto: 

 spoluprací s firmou nebo jinou institucí z oboru (zejména u oboru sociální 

činnost, a to dopisem s popisem spolupráce s razítkem firmy/instituce, s uvedením 
jména garanta spolupráce nebo osoby, která referenci poskytuje)  

 účastí v kroužcích/aktivitách se zaměřením na obor, účast na olympiádách, 

soutěžích a projektech v oblastním, okresním, krajském nebo 
republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, 
biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd (případně  i 

jiných předmětů), a to potvrzením ZŠ či organizátora vzdělávací akce či kroužku, 
diplomem, osvědčením apod. 

 

V souvislosti s obecným doporučením MŠMT škola v případě nenaplnění 
nabízených míst přijímací zkoušky nejpozději do 8. 3. 2021 zruší. V případě 
zrušení přijímací zkoušky bude stanoveno pořadí uchazečů dle průměrného 

prospěchu na ZŠ za dvě klasifikační období - 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku ZŠ. 

 

Podrobná kritéria a výsledky přijímacího řízení budou vyvěšena na webových stránkách školy. 

 



Kritéria přijímacího řízení 1. kola – obchodní škola  

Uchazeči budou přijímáni dle celkového pořadí sestaveného na základě průměrného 
prospěchu na základní škole za 2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku, na základě 
přijímacího pohovoru a na základě speciálních vzdělávacích potřeb, které uchazeč doloží jako 

součást přihlášky ke studiu oboru. Při přijímání žáků ke studiu dvouletého oboru 
vzdělání vychází škola z(e) : 

1. přijímacího pohovoru  

Přijímací pohovor je volnou rozpravou nad důvody pro volbu oboru a rozhovor v rámci 
všeobecných znalostí. 

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, 

který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat. 

2. úrovně prospěchu uchazeče na základní škole 

Hodnotí se prospěch uchazeče v posledních dvou ukončených ročnících, a to za druhé 

pololetí 7. ročníku a za první pololetí 8. ročníku základní školy. Průměr za oba ročníky 
dohromady je započítán do celkového bodového hodnocení dle následující stupnice: 

průměr do 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

počet bodů 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Maximální počet bodů je 15, u průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů. 

3.  speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče 

Uchazeč odevzdá společně s přihláškou posudek PPP nebo SPC, kde je uzpůsobení speciálně 

pedagogických potřeb popsáno. 

 

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání 

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí 
uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole. 

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati 
v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do předpokládaného počtu 
přijímaných uchazečů. 

 

 

 

Mgr. Klára Eliášková, Ph.D. v.z. 
ředitelka školy 


