KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO VŠECH 1. ROČNÍKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu na Střední škole
ekonomicko-podnikatelské SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav přijati uchazeči, kteří splnili povinnou
školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
nebo kteří získali střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání v délce 3 let denní formy
vzdělávání.

1.1 1. kolo přijímacího řízení
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do všech forem studia musejí být doručeny do sekretariátu
školy do 1. března 2019 do 15 hodin.
Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se organizována formou testů z českého jazyka a literatury a
matematiky.
JPZ 1. kolo
1. řádný termín: 12. dubna, 2. řádný termín: 15. dubna 2019
1. náhradní termín: 13. května, 2. termín: 14. května 2019
Školní přijímací zkouška – SŠEP SPEKTRUM ji neorganizuje.

1.1.1 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
Pro uchazeče se základním vzděláním do čtyřletého studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní
akademie a pro uchazeče s výučním listem do dvouletého studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání
stanovuji:

1. kritérium
Za výsledky testů jednotné přijímací zkoušky mohou uchazeči získat max. 100 bodů (50 bodů za ČJL a
50 bodů za MAT). Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 60 %.
Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
V souladu s § 60b odst. (4) školského zákona rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského
poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné
zkoušky.
Dodatek pro cizince:
V souladu s § 60b odst. (5) školského zákona uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční

škole, nekonají na žádost JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Škola ověří rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, a stanoví počet
bodů v rozmezí 0 - 30.

2. kritérium
Uchazeč získá body za průměr v posledních 2 pololetích. Za průměr do 1,6 získá 20 bodů, za průměr
do 2,5 získá 10 bodů, za nižší průměr 0 bodů. Za každé pololetí může uchazeč získat 0 - 20 bodů,
celkově 0 - 40 bodů. Druhé kritérium se na celkovém hodnocení uchazečů podílí 40 %.
Celkové pořadí
U každého uchazeče se dílčí body z obou kritérií přepočtené dle váhy sečtou. Dle celkového součtu se
vytvoří sestupné pořadí uchazečů.
V případě, že dva nebo více uchazečů dosáhnou stejného součtu bodů dle dílčích kritérií, rozhodne
o jejich vzájemném pořadí získání vyššího počtu bodů za předchozí studijní výsledky.

1.2 Další kola příjímacího řízení
Další kola přijímacího řízení začnou probíhat ihned po skončení kola prvního a budou trvat až do
naplnění celkové kapacity. (O naplněnosti kapacity se informujte na telefonním čísle 608 537 051.)
Přesné termíny uzavření jednotlivých kol budou zveřejněny na webu školy.

1.2.1 Kritéria pro další kola přijímacího řízení
Přijímací řízení probíhá pouze na základě podané přihlášky ke studiu a v případě uchazečů o přijetí do
čtyřletého studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie doložení splnění povinné školní
docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky,
v případě uchazečů o přijetí do dvouletého studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání doložením
středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání v délce 3 let denní formy vzdělávání.

1.3 Naplnění kapacity
Přijímáni budou žáci podle celkového pořadí až do naplnění kapacity školy stanovené MŠMT pro daný
obor a formu.

Celková kapacita je stanovena takto:

obor 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE



distanční forma (délka vzdělávání: 4 roky) = 180 žáků
kombinovaná forma (délka vzdělávání: 4 roky) = 220 žáků

obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ



distanční forma (délka vzdělávání: 2 roky) = 140 žáků
kombinovaná forma (délka vzdělávání: 2 roky) = 160 žáků

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče
nahlížet do spisu. K podkladům pro vydání rozhodnutí je možné se vyjádřit nejpozději do 16. dubna
2019.

1.4 Oznámení výsledků přijímacího řízení
Jakmile v případě jednotné přijímací zkoušky ředitelka školy získá centrálně vyhodnocené výsledky
jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně
jej oznámí.
V případě dalších kol ředitelka školy oznámí výsledky nejpozději do 2 dnů od ukončení daného kola
přijímacího řízení.
Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:
 Písemné oznámení se dle platné legislativy zasílá pouze při nepřijetí. Odvolání je možné
podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí
podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na veřejně
přístupném místě a též na webových stránkách školy www.skolaspektrum.cz po dobu
nejméně 15 dnů.

V Mladé Boleslavi dne 24. 1. 2019

Mgr. Alexandra Varclová v.r.
ředitelka školy

