
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 
 

Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou 

seřazeni podle součtu bodů získaných v jednotlivých částech přijímacího řízení. 

 

Součet bodů z jednotné přijímací zkoušky  

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce. Ředitel 

školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 

2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

 

Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury 

 maximální počet bodů: 50  

Jednotná přijímací zkouška z Matematiky 

 maximální počet bodů: 50  

 

Výsledné pořadí uchazeče 

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z níže uvedených kritérií: 

1. Získaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a 

z Matematiky – maximum 60 bodů (procentuální přepočet). 

2. Absolvování „přijímacích zkoušek nanečisto“ online – maximum 20 bodů. 

3. Účast na projektových dnech školy EKONOM – dny otevřených dveří – maximum 20 

bodů. 

 

Minimální počet bodů pro přijetí je 40 bodů. 

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU 

 

 Žák splní kritéria přijímacího řízení, 

 zákonný zástupce uchazeče podepíše Dohodu o podmínkách studia,  

 zákonný zástupce uhradí příspěvek na činnost o. p. s. (školné) stanovený Dohodou o 

podmínkách studia. 

 

INFORMACE O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Uchazeč a jeho zákonný zástupce budou po ukončení hodnocení uchazečů  

(§ 60 e a § 183 odst. 2 školského zákona) a po stanovení pořadí uchazečů  

(podle § 60 d odst. 3 školského zákona) vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení,  

a to formou zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup – na stránkách školy s adresou: www.skolaekonom.cz, část 

přijímací řízení. 

 

Zveřejněno bude: 

 seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého 

uchazeče, 

 pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího 

řízení, 

 kritéria přijímacího řízení, 

 podmínky přijetí ke studiu, 

 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 g odst. 7 

školského zákona 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.  

Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí o 

výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. 


