Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, denní
forma vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení
ŠVP Sportovní management
AHOL Střední odborná škola, s.r.o., zastoupená ředitelkou Ing. Radmilou Sosnovou, jako příslušný
správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, v platném znění, s t a n o v u j e tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků
přijímaných pro školní rok 2021/2022:
V denní formě vzdělávání přijmeme 30 žáků.
Kritéria přijetí pro denní formu vzdělávání:
1. Kritérium
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
1.1

Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu v prvním
pololetí současného ročníku školy, ve které plní povinnou školní docházku.

1.2

Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, a nepokračuje ve vzdělávání v základní škole,
předloží vysvědčení z posledního ročníku, tj. z ročníku, ve kterém splnil povinnou školní docházku.

1.3

Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku a pokračuje ve vzdělávání v základní škole,
předloží vysvědčení z posledního ročníku vzdělávání v základní škole (ve kterých se vzdělával nebo
vzdělává i po splnění povinné školní docházky).

Prospěch z předchozího vzdělávání:
prospěch
body

1,00 - 1,30
15

1,31 - 1,60
12

1,61 - 1,90
9

1,91 - 2,20
6

2,21 - 2,50
3

2,51 - 5,00
0
Maximální počet bodů 15
2. Kritérium
Hodnocení za chování
2.1

Hodnocení za chování: 5 bodů za chování velmi dobré v každém klasifikačním období, tedy celkem
5 bodů

3. Kritérium
Školní přijímací zkouška ověřující:
a) čtenářskou gramotnost – 1. část – hodnocena maximálně 20 body

b) orientaci uchazeče ve zvoleném oboru – 2. část, hodnocena maximálně 20 body
(tj. znalosti v rozsahu vzdělávacích oblastí RVP pro ZŠ Člověk a společnost – vzdělávací
obor Výchova k občanství, část Člověk, stát a hospodářství)

celkem za obě části školní přijímací zkoušky – 40 bodů
Školní přijímací zkouška proběhne ve dnech 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021; (náhradní termín 5. 5. a 6. 5.
2021).
Zkouška má formu testu s uzavřenými odpověďmi; v případě epidemiologických opatření zabraňujících
prezenčnímu konání zkoušky proběhne zkouška distančním způsobem.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet
přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, rozhodne ředitelka školy o přijetí
uchazečů bez konání zkoušky.

3.1

Kritéria přijetí pro cizince

Cizinci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku
z Českého jazyka a literatury, nemusí konat 1. část školní přijímací zkoušky, tj. čtenářskou gramotnost.
V tomto případě se použije tzv. redukované pořadí - cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů
konajících obě části zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v druhé části testu
z orientace uchazeče ve zvoleném oboru. Podle § 20 odst. 4 školského zákona bude znalost českého
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, ověřena u cizinců pohovorem. Žádost o prominutí zkoušky
z čtenářské gramotnosti u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, je nutno
přiložit k přihlášce ke vzdělávání.

Ověření znalosti českého jazyka
Pokud žák v rámci pohovoru neprokáže dostatečnou znalost českého jazyka (viz tabulka),
nesplnil podmínky pro přijetí.
kritérium

Rozhovor (témata – škola, rodina, motivace studovat zvolený obor); hodnotí
se schopnost reagovat na konkrétní otázku a jazyková správnost odpovědi
Čtení textu (hodnotí se porozumění a schopnost reagovat na otázky
k přečtenému textu)
Psaní krátkého textu (diktát v rozsahu 50 slov; hodnotí se jazyková
správnost a míra schopnosti zachytit diktovaný text)

body

0 – 10 bodů
0 – 10 bodů
0 – 10 bodů

Zkouška ověřující znalost českého jazyka potrvá celkově 35 minut (15 minut individuální příprava
žáka, 15 min. rozhovor a práce s textem, 5 min. písemná část).
Minimální počet bodů, kterých žák musí dosáhnout, aby prokázal potřebnou znalost jazyka, je 14
bodů.
3.2

Pokud se žák k přijímacím zkouškám nedostaví bez řádné omluvy, nesplnil podmínky
pro přijetí. Důsledkem je nepřijetí ke studiu.

4. Kritérium
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
4.1

Za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy a sportovní úspěchy
uchazeče se považuje umístění v krajském a vyšším kole soutěží v posledních 2 letech základního
vzdělávání. Za každé umístění od 1. místa do 3. místa (včetně) uchazeč získá 5 bodů.

Maximální počet bodů za soutěže je 25.
Výpočtový vzorec
K1 + K2+ K3 + K4

K1 – počet bodů dosažených dle Kritéria 1
K2 – počet bodů dosažených dle Kritéria 2
K3 – počet bodů dosažených dle Kritéria 3
K4 – počet bodů dosažených dle Kritéria 4
Nejlepší možný výsledek
15+5+40+25 = 85
Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným prospěchem
z prvního pololetí posledního ročníku ze základní školy nebo víceletého gymnázia nebo konzervatoře. V
případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší bodový zisk z testů školní přijímací
zkoušky. V případě další shody je kritériem prospěch z Českého jazyka za poslední klasifikační období.
V případě opětovného shodného hodnocení je dalším kritériem prospěch z Matematiky za poslední
klasifikační období.
Pokud dle § 60d odst. 3 školského zákona splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze
přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení bude pořadí zveřejněno v sekci výsledky přijímacího řízení I. kolo.

V Ostravě 18. 1. 2021

Ing. Radmila Sosnová
ředitelka školy

