
 

 
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které je v souladu se zákonem  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje, 
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
a Opatření obecné povahy č. j.:  MSMT-43073/2020-3 a č. j.: MSMT-1452/2021-1. 
 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijetí ve školním roce 2021/2022 
 

Kód a název oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů 

64-41-L/51 Podnikání denní dvouleté 30 

 
 
 

Jednotná kritéria přijímacího řízení 
 

Všeobecné informace k přijímacímu řízení 
 

Pro obory nástavbového studia jsou pro přijímání žáků stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání v oboru 
podnikání je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali střední vzdělání s výučním listem. 
 
V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020. U uchazečů, kteří budou mít v přihlášce uvedeno hodnocení za 2. pololetí 
školního roku 2019/2020, se toho hodnocení nebude počítat do celkového hodnocení v rámci 
přijímacího řízení.  

 
V 1. kole přijímacího řízení budou uchazeči konat „Jednotnou přijímací zkoušku“ – nutná podmínka pro 
přijetí (pokud nebude ředitelem školy konání jednotné přijímací zkoušky zrušeno).  
 
Ředitel školy si vyhrazuje možnost za podmínek uvedených v č. IV. Opatření obecné povahy 
(č. j. MSMT-43073/2020-3 a č. j. MSMT-1452/2021-1) rozhodnout a to nejpozději do 8. března 2021 
o nekonání jednotné přijímací zkoušky a to v případě kdy počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší 
než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy 
vzdělání nebo je tomuto počtu roven.  
 
Pokud ředitel školy dodatečně zruší konání jednotné přijímací zkoušky, bude tato informace zveřejněna 
na webových stránkách školy (www.sosvsetin.cz) a to do 8. března 2021 a současně tato informace bude 
sdělena (e-mailem a dopisem) uchazečům, a to bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021. 
 
V případě nízkého počtu obdržených zápisových lístků (10 a méně) může ředitel školy rozhodnout  
o neotevření oboru. 

http://www.sosvsetin.cz/


Hodnocení přijímacího řízení:                
 

A) V případě konání jednotných přijímacích zkoušek                                                         Maximální počet bodů je 150 

 Hodnocení prospěchu ze SŠ    maximálně 50 bodů 
Bude hodnocen průměrný prospěch ze dvou ročníků SŠ - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení: 
1. ročník - 2. pololetí, 3. ročník - 1. pololetí. Součástí hodnocení je příloha č. 1 - Tabulka přepočet známek ze SŠ 
na bodovou hodnotu. 

 Hodnocení výsledků jednotné zkoušky  maximálně 100 bodů 
Didaktický test z českého jazyk a literatura (max. 50 bodů) 
Didaktický test z matematiky a její aplikace (max. 50 bodů). 
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%. 
Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 Nutnou podmínkou přijetí uchazeče je dosažení v součtu minimálně 30 bodů z výše uvedených kritérií. 
 
Pořadí uchazečů bude stanoveno dle celkového součtu bodů, které lze získat z průměrného prospěchu ze SŠ  
(max. 50 bodů) a výsledků bodového hodnocení jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů). V případě shodného 
celkového hodnocení přijímacího řízení dvou nebo více uchazečů budou přednostně přijati uchazeči: 

1) s vyšším celkovým počtem bodů z písemných testů ČjL a M jednotné přijímací zkoušky, 
2) pokud i toho hodnocení bude shodné, bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem ze dvou 

ročníků SŠ z vyučovacích předmětů ČJ, AJ, M. 
 

Ve všech kolech přijímacího řízení budou uchazeči přijímání v pořadí od uchazeče s nejvyšším počtem bodů, a to až do 
naplnění kapacity pro danou třídu. 
 

B) V případě nekonání jednotných přijímacích zkoušek                         Maximální počet bodů je 50 

 Hodnocení prospěchu ze SŠ      
Bude hodnocen průměrný prospěch ze dvou ročníků SŠ - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení: 
1. ročník - 2. pololetí, 3. ročník - 1. pololetí. Součástí hodnocení je příloha č. 1 - Tabulka přepočet známek ze SŠ 
na bodovou hodnotu. 
 

Pořadí uchazečů bude stanoveno dle celkového součtu bodů, které lze získat z průměrného prospěchu ze SŠ  
(max. 50 bodů). V případě shodného celkového hodnocení přijímacího řízení dvou nebo více uchazečů budou 
přednostně přijati uchazeči: 

1) s lepším průměrným prospěchem ze dvou ročníků ZŠ z vyučovacích předmětů ČJ, AJ, M. 
2) pokud i toho hodnocení bude shodné, bude přijat uchazeč s lepším výsledek za 1. pololetí 3. ročníku SŠ. 

 

Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče je dosažení minimálního počtu 10 bodů (odpovídá průměru 2,60 – 2,61). 
 

Ve všech kolech přijímacího řízení budou uchazeči přijímání v pořadí od uchazeče s nejvyšším počtem bodů, a to až 
do naplnění kapacity pro danou třídu. 
 

Organizace přijímacího řízení a organizace jednotné zkoušky 
 Termín podání přihlášky - do 1. března 2021 (do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána na příslušné 

střední škole).  

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na tiskopisech obou přihlášek  
ke vzdělávání  uchazeč uvádí obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání) ve stejném pořadí. Do přihlášky 
uvede uchazeč název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání, případně i odborné zaměření. Vyplněnou 
přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Řádně 
vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným na přihlášce. 

 Součásti přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. 
Zdravotní způsobilost potvrdí na přihlášce ke studiu praktický lékař pro děti a dorost. Specifické vývojové 
poruchy učení nejsou v rozporu s podmínkou přijetí ke studiu. 

 Organizace jednotné zkoušky - písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení 
ve dvou termínech.  

 Uchazeč může v prvním kole přijímacího řízení konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném 
termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na 
přihlášce ve druhém pořadí.   



 Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky: 

První kolo –  
první termín 

První kolo –  
druhý termín 

Náhradní termín 
k prvnímu termínu 

Náhradní termín  
k druhému termínu 

12. 4. 2021 13. 4. 2021 12. 5. 2021 13. 5. 2021 

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné 
zkoušky ředitel školy, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení. Uchazeč má nárok na úpravu 
podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). 
Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ! Obsah 
jednotné přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný, uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má při 
přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání. 

 

Výsledky přijímacího řízení 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (www.sosvsetin.cz). Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy  
do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zpřístupnění výsledků testů středním školám 
Centrem a to nejdříve dne 28. dubna 2021, nejpozději do 30. dubna 2021. 
 

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu  
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  
 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy 
rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v SOŠ J. Sousedíka Vsetín slouží 
„Čestné prohlášení o nástupu ke studiu“, které bude žákům zasláno v informačním dopise a to nejpozději  
do 19. března 2021. Toto „Čestné prohlášení o nástupu ke studiu“ žáci odevzdávají následně po vyhlášení výsledků 
přijímacího řízení a to poštou, osobně na adresu školy (SOŠ J. Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, 755 01 Vsetín). 
 

Další informace 
2. a další kola přijímacího řízení se budou konat pouze v případě nenaplnění stanoveného počtu uchazečů  
do tříd jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení. Termíny, do kdy je nejpozději 
možné podávat přihlášky ke vzdělávání pro další kola, budou zveřejněny nejpozději k datu vyhlášení příslušného 
kola přijímacího řízení. 

 

Průběh přijímacího řízení pro cizince 
Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, podají žádost  
o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, ředitel školy jim vyhoví a cizinci uvedenou 
jednotnou zkoušku nekonají. V případě vyhovění žádosti je hodnocení tohoto uchazeče vytvořeno na základě tzv. redukovaného 
hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která 
je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem.  Žák cizinec, který přichází ze zahraniční školy, 
předloží jako povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného 
zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Dále pak doloží uznání  rovnocennosti 
či uznání platnosti zahraničního vysvědčení dokládajícího stupeň předchozího vzdělání s výučním listem popř. stupeň 
středního vzdělávání s maturitní zkouškou (vyplývá z Informace MSMT-34536/2020-4) - §1/1/j vyhlášky 353/2016. V případě 
dokladů, vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě 
dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje. 

 
Ve Vsetíně dne 2021-01-29 

 
 
 
 
 

Mgr. Marek Wandrol v.r. 
ředitel školy 

http://www.sosvsetin.cz/


 
 

Příloha č. 1 - přepočet známek ze SŠ na bodovou hodnotu 
 

Průměr Body  Průměr Body  Průměr Body  Průměr Body 

Ø  1,00 50 bodů          

1,02 49,5  1,52 37  2,02 24,5  2,52 12 

1,04 49  1,54 36,5  2,04 24  2,54 11,5 

1,06 48,5  1,56 36  2,06 23,5  2,56 11 

1,08 48  1,58 35,5  2,08 23  2,58 10,5 

1,1 47,5  1,6 35  2,1 22,5  2,6 10 

1,12 47  1,62 34,5  2,12 22  2,62 9,5 

1,14 46,5  1,64 34  2,14 21,5  2,64 9 

1,16 46  1,66 33,5  2,16 21  2,66 8,5 

1,18 45,5  1,68 33  2,18 20,5  2,68 8 

1,2 45  1,7 32,5  2,2 20  2,7 7,5 

1,22 44,5  1,72 32  2,22 19,5  2,72 7 

1,24 44  1,74 31,5  2,24 19  2,74 6,5 

1,26 43,5  1,76 31  2,26 18,5  2,76 6 

1,28 43  1,78 30,5  2,28 18  2,78 5,5 

1,3 42,5  1,8 30  2,3 17,5  2,8 5 

1,32 42  1,82 29,5  2,32 17  2,82 4,5 

1,34 41,5  1,84 29  2,34 16,5  2,84 4 

1,36 41  1,86 28,5  2,36 16  2,86 3,5 

1,38 40,5  1,88 28  2,38 15,5  2,88 3 

1,4 40  1,9 27,5  2,4 15  2,9 2,5 

1,42 39,5  1,92 27  2,42 14,5  2,92 2 

1,44 39  1,94 26,5  2,44 14  2,94 1,5 

1,46 38,5  1,96 26  2,46 13,5  2,96 1 

1,48 38  1,98 25,5  2,48 13  2,98 0,5 

1,5 37,5  2,00 25  2,50 12,5  3,00 0 
 
 
Ve Vsetíně dne 2021-01-29 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marek Wandrol 
ředitel školy       


