Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk
tel.: +420583320111, fax: +420583215264
e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz

Kritéria pro dvouleté nástavbové obory vzdělávání:
64-41-L/51

Podnikání

Nástavbové studium Podnikání se otvírá pro absolventy těchto oborů vzdělání:
Pro absolventy všech tříletých učebních oborů s výučním listem.
Uchazeči mají možnost podat přihlášku až na dvě SŠ, přičemž mohou konat přijímací zkoušku
dvakrát.
Uchazeč, který se nemůže z vážného důvodu přijímací zkoušky zúčastnit a do tří dnů se řádně
omluví ředitelce školy, může využít náhradního termínu.
V přijímacím řízení v oborech s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška
z českého jazyka a literatury a z matematiky (formou písemného testu) – uchazeči obdrží
pozvánku.
K přijetí ke vzdělávání nutné dosáhnout z testů alespoň 5 bodů z matematiky a 5 bodů z českého
jazyka.
Test z českého jazyka bude trvat 60 minut a test z matematiky 70 minut.
Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).
Termíny konání jednotné zkoušky:
Studium

Náhradní termín Náhradní termín
První kolo – První kolo –
k prvnímu
k druhému
první termín
druhý termín
termínu
termínu

Obory čtyřleté
12. 4. 2018
a nástavbové

16. 4. 2018

10. 5. 2018

11. 5. 2018

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle počtu dosažených bodů za plnění kritérií až do
naplnění kapacity daného oboru.
Podmínky pro přijetí:
 Úspěšné ukončení oboru vzdělávání na střední škole s výučním listem.


Uchazeči o vzdělávání musí mít lékařem potvrzenou zdravotní způsobilost ke vzdělávání
v daném oboru na přihlášce ke studiu na střední škole.



Podmínkou otevření nástavbového oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
Kritérium – nástavbový obor podnikání

Maximální možný počet bodů

Písemný test z českého jazyka
Písemný test z matematiky
Průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. do 1,8
Průměrný prospěch za 1. pol. 3. r. do 2,2
Za kritéria celkem (max. počet bodů)

50
50
50
25
150

IČ: 00851167

IZO: 130002445

Bankovní spojení: 14938841/0100 Komerční banka

Datová schránka: pehfder

Splnění kritérií přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy podle:
1. Výsledků jednotné zkoušky (podle počtu dosažených bodů v jednotlivých testech) –
váha 66,66%.
2. Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání - dosažený průměrný prospěch na SŠ
(1. pol. 3. ročníku) – váha 33,34%.


V případě shodného počtu bodů rozhoduje průměrný prospěch v předmětech český jazyk a
matematika (příp. cizí jazyk) za 1. pololetí 3. ročníku.
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Mgr. Irena Jonová
ředitelka školy

