Střední škola ekonomicko-podnikatelská
Studénka, o. p. s.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok
2019/2020
1. DENNÍ (čtyřleté) studium
1. 63-41-M/02
2. 63-41-M/02
3. 78-42-M/02
4. 78-42-M/02

Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku a média
Ekonomické lyceum se zaměřením na cestovní ruch
Ekonomické lyceum se zaměřením na výpočetní techniku a média

2. DENNÍ NÁSTAVBOVÉ (dvouleté) a DÁLKOVÉ (tříleté) studium
64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma výuky)
Pro tyto studijní obory budou konány jednotné přijímací zkoušky. Pro uchazeče o studium na střední škole s
maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a
literatura a matematika.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení
Uchazeči budou hodnoceni na základě:
1) získání bodů z průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, a to takto:
Celkový průměr

Body
8. ročník

9. ročník

Celkem

1,00-1,50

33

33

66

1,5-2,30

18

18

36

2,31-2,50

6

6

12

Hodnocení prospěchu ze ZŠ má 40% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
2) výsledků jednotných testů z ČJL, M
a) Český jazyk a literatura max. počet bodů: max. 50 bodů
b) Matematika max. počet bodů: max. 50 bodů
- dolní hranice úspěšnosti pro testy je stanovena součtem z ČJL a M s celkovým počtem 55 bodů.
Jednotné testy formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky (CERMAT). Celkem
je možno získat z obou didaktických testů 100 bodů. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl
na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
Celkový počet bodů je dán součtem bodů dosažených v bodech 1) a 2). Maximálně dosažitelný
počet bodů v daném kole přijímacího řízení je 166 bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhne
uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze
přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení.
Konání jednotných testů:
 řádné termíny: 1. termín 12. 4. 2019
2. termín 15. 4. 2019
 náhradní termín: 1. termín 13. 5. 2019
2. termín 14. 5. 2019
Uchazeči budou přijímáni dle pořadí celkově získaných bodů z 1. a 2. kritéria do naplnění kapacity
jednotlivých oborů.
Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu
nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
3. DENNÍ (tříleté) studium
23-51-H/01 Strojní mechanik
Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek. Je vyžadováno potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu podejte nejpozději do 1. 3. 2019 na adresu školy:
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.
A. G. L. Svobody 760
742 13 Studénka
IZO školy: 108046141

Po obdržení přihlášky bude osobně přidělen nebo e-mail poštou zaslán kód žáka, pod kterým
budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Podrobnější informace vám budou zaslány v pozvánce.

PaedDr. Katarína Vrablová
ředitelka školy

