
VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
 

V souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovením vyhlášky č. 233/2020 Sb. a příslušnými ustanoveními zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2023/2024 

 
do následujících studijních oborů: 

 
 
 
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, čtyřleté denní studium 
zaměření: podnikání 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 
 
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, čtyřleté denní studium 
zaměření: sportovní management 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25 
 
Cestovní ruch 65-42-M/02, čtyřleté denní studium 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 
 
Informační technologie 18-20-M/01, čtyřleté denní studium 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 28 
 
 
Cestovní ruch 65-42-M/02, pětileté dálkové studium 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO 

DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ: 

• 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH – denní a dálková forma vzdělávání  
• 63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – denní forma vzdělávání  

(zaměření podnikání nebo sportovní management) 
• 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – denní forma vzdělávání  
•  

Termín podání přihlášky ke studiu: do 1. 3. 2023 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky: 13. nebo 14. 4. 2023, do přihlášky uchazeč 
uvádí jeden vybraný termín 
(pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci 
té které školy; pořadí škol uvedených v přihlášce pouze určuje, kde se koná jednotná přijímací 
zkouška v 1. a 2. termínu). 

Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů: 
 

1. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (zajišťuje CERMAT) 

a) jednotný test z matematiky 

b) jednotný test z českého jazyka a literatury 

• Uchazeči, kteří se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním 
jednotné zkoušky mimo území České republiky nikoli v zahraničních školách na 
území České republiky (podle § 20 odst. 4 školského zákona), podají žádost o 
prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. U těchto uchazečů se ověří 
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, rozhovorem (rozhovor o 
porozumění textu) v den konání přijímací zkoušky. 
 

2. VYSVĚDČENÍ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

a) V přihlášce musí být potvrzeno hodnocení na vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za     
1. pololetí 9. ročníku základní školy, a to u uchazečů, kteří plní povinnou školní docházku, ale 
také u uchazečů, kteří již splnili povinnou školní docházku, s výjimkou vysvědčení ze 2.pololetí 
školního roku 2019/2020. V případě, že uchazeč absolvoval 8.třídu v uvedeném školním roce 
bude v hodnocení započítáno 1.pololetí 8.třídy školního roku 2019/2020. Pokud nebude 
potvrzeno školou, je nutno přiložit ověřené kopie těchto vysvědčení. Hodnotí se průměrný 
prospěch ze všech pololetí.  

b) V případě studia žáka cizince v zahraniční škole/mimo území České republiky je potřeba 
přiložit překlad vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy 
(pokud povinná školní docházka trvá 8 let, s převodem známek do škály hodnocení v České 
republice. Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí.  

c) V případě studia žáka cizince dle zákona Lex Ukrajina v zahraniční škole/mimo území 
České republiky je potřeba přiložit překlad vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 



9. ročníku základní školy (pokud povinná školní docházka trvá 8 let, s převodem známek do 
škály hodnocení v České republice. Žák cizinec může nahradit doklad prokazující získání 
předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad 
nemá. Hodnotí se průměrný prospěch ze všech pololetí. Žák může zažádat o prominutí konání 
JPZ z českého jazyka a o zadání JPZ z matematiky v ukrajinském jazyce.   

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Bodové hodnocení: 

1. jednotná zkouška 100 bodů 

• český jazyk a literatura 50 bodů 

• matematika 50 bodů 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu z českého jazyka a 
literatury a testu z matematiky ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech. 

2. vysvědčení ze základní školy 30 bodů 

Průměr od – do Body 

1,0 1,59 30 

1,60 2,09 20 

2,10 2,99 10 

3,0 méně 1 

 
Celkem: 130 bodů 

Pro přijetí ke vzdělávání musí uchazeč získat minimálně 20 bodů a současně nesmí získat  
0 bodů z žádného z dílčích kritérií. 

 

Hodnocení pro uchazeče podle § 20 odst. 4 školského zákona 

Bodové hodnocení: 

1. jednotná zkouška 50 bodů 

• matematika 50 bodů 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu z matematiky ze 
dvou možných výsledků ve dvou možných termínech. 

 

 

 



2. vysvědčení ze základní školy 30 bodů 

Průměr od – do Body 

1,0 1,59 30 

1,60 2,09 20 

2,10 2,99 10 

3,0 méně 1 

 

3. ověření znalostí českého jazyka uspěl/neuspěl 

• rozhovor – porozumění textu uspěl/neuspěl 

Celkem: 80 bodů 

Pro přijetí ke vzdělávání musí uchazeč získat minimálně 20 bodů a současně nesmí  
získat 0 bodů z žádného z  dílčích kritérií nebo hodnotící výsledek z pohovoru z českého 
jazyka neuspěl. 

Neprokázání požadované znalosti českého jazyka osob vzdělávajících se dlouhodobě v 
zahraničí či cizinců podle Lex Ukrajina rozhovorem znamená nesplnění kritérií přijímacího 
řízení. U uchazečů, kteří prokážou rozhovorem požadovanou znalost českého jazyka, vytvoří 
ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Cermatem jejich pořadí 
podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného pořadí, 
které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.   

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v 
přijímacím řízení.  

V případě rovnosti celkového počtu získaných bodů určuje pořadí: 

1. celkový průměr ze základní školy případně dále   

2. vyšší počet bodů získaných v JPZ z matematiky případně dále   

3. vyšší počet bodů získaných v JPZ z českého jazyka (u žáků cizinců pohovor).   

 

Přehled výsledků bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy. 

Výsledek JPZ se bude na celkovém hodnocení výsledku hodnocení splnění kritérií přijímacího 
řízení podílet 60%.  

 

Součástí kritérií jsou další informace a požadavky 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději 
do 1. 3. 2023 ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy nebo 
datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu).  



Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za obě pololetí 8. ročníku a za první 
pololetí 9. ročníku, kontaktní adresu, podpis zákonného zástupce i uchazeče, datum 
narození zákonného zástupce, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, 
čitelně e-mailovou adresu a případně ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného 
zástupce jako fyzickou osobu, na které vám budou doručeny informace o přijímacích 
zkouškách. 

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí 
příslušná základní škola v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení 
do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5). 

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území 
ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou 
ke vzdělávání také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení 
výsledků vzdělávání na vysvědčení ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není 
zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí 
vyhlášených kritérií přijímacího řízení. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů 
se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., 
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

Společně s přihláškou ke studiu uchazeč doloží, že je cizincem (fotokopie pobytového 
oprávnění) podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (zákon 
Lex Ukrajina). Pro uchazeče cizince platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro 
daný obor vzdělání – to nelze nahradit čestným prohlášením. Uchazeči doloží zdravotní 
způsobilost pro daný obor vzdělání od lékaře působícího na území ČR. Cizinci mají v ČR nárok 
na zdravotní péči.  

Uchazeč cizinec, který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, 
předloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to 
nejpozději při zahájení vzdělávání (v souladu s § 20 odst. 3 školského zákona). 

Pokud uchazeč žádá o úpravu podmínek přijímacího řízení (jedná se o uchazeče se 
speciálními vzdělávacími potřebami), doloží doporučení školského poradenského zařízení, 
které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky. 
Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání podle § 60b odst. 4 
školského zákona. 

Lékařské potvrzení vyjma cizinců dle zákona Lex Ukrajina nevyžadujeme. 

Pozvánky na přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu 
uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 
dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud vám nebude do této doby pozvánka 
doručena, kontaktujte studijní oddělení školy. V pozvánce bude uvedeno registrační číslo 
uchazeče. Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost. 

 

 

 



CERMAT zpřístupní škole výsledky nejpozději dne 28. 4. 2023. 

Na základě dosažených výsledků budou zveřejněny seznamy přijatých uchazečů a také 
pořadí uchazečů dne 2. 5. 2023 (pod registračním číslem uchazeče). 

• Na webových stránkách školy 

• Ve vestibulu školy 

Odvolání 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat 
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče 
Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do kanceláře 
školy). 
 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole. Uchazečům, kteří nejsou žáky 
základní školy, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl.m. Prahy – 
odbor školství). 
Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bude oznámen výsledek přijímacího řízení zveřejněním 
seznamu přijatých uchazečů, odevzdá ředitelce školy vyplněný a podepsaný zápisový lístek 
(poštou nebo osobně do kanceláře školy). 
Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává 
se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 7. 12. 2022                Mgr. Pavlína Ječmínková v.r. 
                  ředitelka školy 

 

 

 

 


