
Střední škola obchodní, Praha 2, Belgická 250/29 

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Obor vzdělání 64-41-L/51 – Podnikání, dálková forma vzdělávání 

V souladu se zněním § 83 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu 
přijati uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání 
a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, 
vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 
 
Hodnotí se: 

1. Výsledky školní přijímací zkoušky (ŠPZ) z matematiky (M) a českého jazyka a literatury (ČJL); 

2. Výsledky školní přijímací zkoušky (ŠPZ) – test studijních předpokladů (TSP) – všeobecný 

přehled; 

3. Průměrný prospěch v 1. pol. 3. ročníku středního vzdělání s výučním listem (učebního oboru). 

Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň minimálního počtu bodů v hodnocení školní přijímací 

zkoušky z M a ČJL a školní přijímací zkoušky z testu studijních předpokladů. 

Podmínkou pro zahájení vzdělávání od 1. 9. 2022 je doklad o středním vzdělání s výučním listem 

v oboru vzdělání kategorie H. 

Cizinci, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční 

škole (tj. cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), 

nekonají na žádost přijímací zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena 

rozhovorem. 

Jestliže uchazeč navštěvoval dlouhodobě školu v zahraničí, předloží vysvědčení ze zahraniční 

školy a výsledky mu budou odpovídajícím způsobem převedeny na české hodnocení. 

Bodování – boduje se: 

ŠPZ M + ČJL  max. 100 b. 

ŠPZ TSP  max. 35 b. 

Průměrný prospěch  max. 30 b. 

 
Celkové pořadí 
U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří 

sestupné pořadí uchazečů. 

 

V Praze dne 13. 6. 2022     Ing. Ivo Krajíček 

    ředitel školy 
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