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Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s.r.o.  
IZO školy 600012093  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do 1. ročníku ve školním roce 

2023/2024  
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §60 až 62, 64, 83, 85 (Školský 

zákon) a Vyhláškou o přijímacím ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. a 

rozhodnutím ředitelky školy.  

1 Základní přehled oborů, forem a přijímacího řízení   
  

Studijní obor  

  

Forma výuky  

Jednotná (státní) přijímací 

zkouška    

1. kolo 

přihláška 

podaná do 1. 3.  

Další kola 

přihláška 

podaná po 1. 3.  

  

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

• Finanční management  

  

   

  

  

denní čtyřleté  

  

pro absolventy ZŠ   

  

  

  

  

ANO  

   

Započítávají se  

výsledky 

jednotné 

přijímací 

zkoušky z 1. 

kola 

  

63-41-L/51 Podnikání 

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

  

  

denní dvouleté   

  

pro absolventy s 

výučním listem  

  

  

  

ANO  

  

  

  

  

NE  

  

63-41-L/51 Podnikání 

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

  

  

dálkové tříleté   

  

pro absolventy s 

výučním listem    

  

  

  

ANO  

  

  

  

NE  
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63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

• Finanční management   

  

  

jednoleté denní  

zkrácené  

  

pro absolventy  

s maturitní 

zkouškou  

  

  

  

NE  

  

  

  

NE  

  

 

  

Počet přijímaných žáků  pro 1. ročník školního roku 2023/2024 

  

Studijní obor  Forma výuky 

1. kolo 

přihláška 

podaná do 1. 3.  

Další kola 

přihláška 

podaná po 1. 3.  

  

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

• Finanční management   

  

   

  

  

denní čtyřleté  

  

pro absolventy ZŠ   

   

  

34 (2 třídy)  

  
32 + 2  místa na 

odvolání  

  

  

  

  

Do naplnění 

kapacity 1. kola 

  

63-41-L/51 Podnikání 

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

  

  

denní dvouleté   

  

pro absolventy s 

výučním listem  

   

40 (2 třídy)  

  
38 + 2  místa na 

odvolání  

  

  

  

Do naplnění 

kapacity 1. kola 

  

63-41-L/51 Podnikání 

zaměření:  

• Právní management  

 

  

dálkové tříleté   

  

pro absolventy s 

výučním listem    

   

30  

  
28 + 2  místa na 

odvolání  

  

  

Do naplnění 

kapacity 1. kola  
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63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

zaměření:  

• Právní management  

• Firemní management  

• Management cestovního 

ruchu  

• Finanční management   

  

jednoleté denní  

zkrácené  

  

pro absolventy  

s maturitní 

zkouškou  

   

30  

  
28 + 2  místa na 

odvolání  

  

  

  

Do naplnění 

kapacity 1. kola 

  

Druhé a další kola budou vypisovány pouze v případě nenaplnění kapacity. 

 

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku 

nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento 

zákon nestanoví jinak.  

K nástavbovému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem 

v délce 3 let denní formy vzdělávání.   

Ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou hlásit 

uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.  

  

2 Dokumenty přijímacího řízení  
2. 1. Přihláška  

Uchazeč podává pro 1. kolo přijímacího řízení 2 přihlášky, kde uvede vybrané školy ve stejném 

pořadí. (Pořadí na přihlášce určuje pouze termín a místo konání jednotné přijímací zkoušky). 

Uchazeči nepodávají přihlášku prostřednictvím svých škol. Školy pouze potvrzují prospěch. 

Potvrzenou klasifikaci je možné nahradit kopiemi vysvědčení z posledních 2 ročníků nebo v případě 

nástavbového studia výučním listem. Uchazeči si sami podají přihlášku na vybranou střední školu. 

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné podat přihlášku do 1. 3. 2023 (včetně) osobně, poštou 

(rozhodující je razítko pošty) nebo datovou schránkou či emailem, pokud jsou přílohy zkonvertovány 

na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. Naše škola nevyžaduje originál přihlášky, 

postačí její kopie, kterou si uchazeči mohou stáhnout na našich webových stránkách – 

www.sposka.cz. Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné odevzdat i 

doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení.  

Lékařské potvrzení škola vyžaduje pouze v případě zdravotních problémů.  

 

 

2. 2 Zápisový lístek  

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží 

zápisový lístek. Zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové či zkrácené (pomaturitní) studium.  

http://www.sposka.cz/
http://www.sposka.cz/
http://www.sposka.cz/
http://www.sposka.cz/
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Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 

15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový 

lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na 

území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky 

nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného 

zástupce. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro 

následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.  

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas 

odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí 

tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; 

to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení pro obory s 

talentovou zkouškou.  

  

3 Kritéria přijímací řízení   

3. 1  Přihlášky podané do prvního kola - tj. podané do 1. března (včetně)  

Ředitelka školy bude přijímat uchazeče do jednotlivých oborů a forem studia do naplnění kapacity na 

základě výsledků přijímacího řízení, se skládají z  

• prospěch na vysvědčeních z předchozího vzdělávání   

• výsledků jednotné (státní) zkoušky  

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (HOD)  

Uchazeči jsou započítávány výsledky z posledních  2 ročníků, tj. 3 pololetí. Započítávají se výsledky 

z českého jazyka a literatury, matematiky a z jednoho cizího jazyka. V případě dvou cizích jazyků, 

se započítává vždy ten lepší výsledek. Dále se započítává průměr z posledního pololetí. Maximálně 

lze dosáhnout 166 bodů. Prospěch žáka se podílí na celkovém výsledku 40%. Výsledky vzdělávání 

za 2. pololetí 2019/2020 se dle Nařízení MŠMT ČR nezapočítává.  

  

Hodnocení předmětu    1   2   3  4   5  

Bodové hodnocení    6  4  2  0  0  

         

Průměr posledního  

pololetí  

1,00 -1,50 1,51-2,00  2,01-2,50 2,51-3,00  3,01-3,50 

Bodové hodnocení  12  8   2 0  0 
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Je-li v případě nástavbového a zkráceného studia klasifikace předmětů nahrazena závěrečným 

vysvědčením, započítává se 66 bodů. A v případě rovnosti těchto započtených bodů, přihlíží se při 

přijetí k datu podání přihlášky.  

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ)  

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z českého jazyka a z matematiky.  

 

 Postup výpočtu celkově získaných bodů   

  

JPZ: (počet bodů MAT + počet bodů ČJ) = A  

HOD: (počet bodů za známky + počet bodů za průměr) = B  

  

Celkem získaných bodů = A + B   

Minimální celkový počet bodů pro přijetí je 50. 

  

V případě rovnosti získaných bodů, rozhoduje součet známek z matematiky, českého jazyka a cizího 

jazyka za první pololetí školního roku 2022/2023. Přijat je ten uchazeč, který má součet známek nižší. 

V případě i této rovnosti rozhoduje výše uvedený součet známek za 2. pololetí školního roku 

2021/2022.  

  
3. 2   Přihlášky podané pro druhé a další kolo (tj. podané po 1. březnu)  

Druhé kolo a další kola přijímacího řízení  bude vyhlášeno pouze při nenaplnění kapacity oboru.   

Ředitelka školy bude přijímat uchazeče do jednotlivých oborů a forem studia do naplnění kapacity na 

základě výsledků přijímacího řízení takto:   

3. 2. 1 Studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (forma denní) 

Přijímací řízení se skládá z  

• prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání   

• výsledků jednotné (státní) zkoušky vykonané v 1. kole 

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (HOD)  

Uchazeči jsou započítávány výsledky z posledních  2 ročníků, tj. 3 pololetí. Započítávají se výsledky 

z českého jazyka a literatury, matematiky a cizího jazyka. V případě dvou cizích jazyků, se započítává 

vždy ten lepší výsledek. Dále se započítává průměr z posledního pololetí. Maximálně lze dosáhnout 

166 bodů. Prospěch žáka se podílí na celkovém výsledku 40%. Výsledky vzdělávání za 2. pololetí 

2019/2020 se dle Nařízení MŠMT ČR nezapočítává.  

  

Hodnocení předmětu    1   2   3  4   5  

Bodové hodnocení    6  4  2  0  0  



__________________________________________________________________________________ 
Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s.r.o. Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 

  6   

         

Průměr posledního  

pololetí  

1,00 -1,50 1,51-2,00  2,01-2,50 2,51-3,00  3,01-3,50 

Bodové hodnocení  12 8  2 0  0 

  

Je-li v případě nástavbového a zkráceného studia klasifikace předmětů nahrazena závěrečným 

vysvědčením, započítává se 66 bodů. A v případě rovnosti těchto započtených bodů, přihlíží se při 

přijetí k datu podání přihlášky.  

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ)  

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z českého jazyka a z matematiky.  

 

 Postup výpočtu celkově získaných bodů   

  

JPZ: (počet bodů MAT + počet bodů ČJ) = A  

HOD: (počet bodů za známky + počet bodů za průměr) = B  

  

Celkem získaných bodů = A + B   

Minimální celkový počet bodů pro přijetí je 50. 

  

3. 2. 2. Studijní obor 63-41-L/51 Podnikání (forma denní i dálková) 

 

Přijímací řízení se skládá pouze z prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.   

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (HOD)  

Uchazeči jsou započítávány výsledky z posledních  2 ročníků, tj. 3 pololetí. Započítávají se výsledky 

z českého jazyka a literatury, matematiky a cizího jazyka. V případě dvou cizích jazyků, se započítává 

vždy ten lepší výsledek. Dále se započítává průměr z posledního pololetí. Maximálně lze dosáhnout 

66 bodů. Výsledky vzdělávání za 2. pololetí 2019/2020 se dle Nařízení MŠMT ČR nezapočítává.  

 

V případě rovnosti získaných bodů, rozhoduje součet známek z matematiky, českého jazyka a cizího 

jazyka za první pololetí školního roku 2022/2023. Přijat je ten uchazeč, který má součet známek nižší. 

V případě i této rovnosti rozhoduje výše uvedený součet známek za 2. pololetí školního roku 

2021/2022. 

  

Hodnocení předmětu    1   2   3  4   5  

Bodové hodnocení    6  4  2  0  0  

         

Průměr posledního  

pololetí  

1,00 -1,50 1,51-2,00  2,01-2,50 2,51-3,00  3,01-3,50 
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Bodové hodnocení  12 8  2 0  0 

  

Je-li v případě nástavbového studia klasifikace předmětů nahrazena závěrečným vysvědčením, 

započítává se 66 bodů. A v případě rovnosti těchto započtených bodů, přihlíží se při přijetí k datu 

podání přihlášky.  

Minimální celkový počet bodů pro přijetí je 20. 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – jednoleté zkrácené denní studium (pomaturitní) 

Přijímací řízení se skládá pouze z prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.   

Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (HOD)  

Uchazeči jsou započítávány výsledky z posledních  2 ročníků, tj. 3 pololetí. Započítávají se výsledky 

z českého jazyka a literatury, matematiky a cizího jazyka. V případě dvou cizích jazyků, se započítává 

vždy ten lepší výsledek. Dále se započítává průměr z posledního pololetí. Maximálně lze dosáhnout 

66 bodů. Výsledky vzdělávání za 2. pololetí 2019/2020 se dle Nařízení MŠMT ČR nezapočítává.  

 

V případě rovnosti získaných bodů, rozhoduje součet známek z matematiky, českého jazyka a cizího 

jazyka za první pololetí školního roku 2022/2023. Přijat je ten uchazeč, který má součet známek nižší. 

V případě i této rovnosti rozhoduje výše uvedený součet známek za 2. pololetí školního roku 

2021/2022. 

  

Hodnocení předmětu    1   2    3  4   5  

Bodové hodnocení    6  4   2  0  0  

          

Průměr posledního  

pololetí  

1,00 -1,50 1,51-2,00  2,01-2,50  2,51-3,00  3,01-3,50 

Bodové hodnocení  12 8  2  0  0 

 

Minimální celkový počet bodů pro přijetí je 20. 

Je-li v případě zkráceného studia klasifikace předmětů nahrazena závěrečným vysvědčením, 

započítává se 66 bodů. A v případě rovnosti těchto započtených bodů, přihlíží se při přijetí k datu 

podání přihlášky.  

V případě rovnosti získaných bodů, rozhoduje součet známek z matematiky, českého jazyka a cizího 

jazyka za první pololetí školního roku 2022/2023. Přijat je ten uchazeč, který má součet známek nižší. 

V případě i této rovnosti rozhoduje výše uvedený součet známek za 2. pololetí školního roku 

2021/2022.  
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3. 3. Jednotná (státní) přijímací zkouška  

Jednotná přijímací zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky 

a její aplikace. Písemné testy obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové 

úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. Testy jsou 

zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

 

Test z matematiky a její aplikace  

• časová náročnost 70 minut  

• maximální počet bodů 50  

• povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka   

  

Test z českého jazyka a literatury  

• časová náročnost 60 minut  

• maximální počet bodů 50  

• povolené pomůcky: propisovací tužka  

  

Uchazeč má právo konat testy na obou školách, které jsou uvedeny na jeho přihlášce v uvedeném 

pořadí.   

   

Termín v 1. kole  Řádný  Náhradní  

1.  13. dubna 2023 10. května 2023  

2.  14. dubna 2023  11. května 2023  

  

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast 

písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji má konat, koná zkoušku v náhradním 

termínu.   

  

Podrobnější informace najdete na www.cermat.cz  

  

3. 4. Úprava přijímacího řízení pro cizince 

1) Cizinci 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 (dále také 

„cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní 

rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací 

zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u 

této osoby ověří rozhovorem. 

http://www.cermat.cz/
http://www.cermat.cz/
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2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 

ukrajinském jazyce. 

 

Společně s žádostí podle odstavce 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o 

opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace.  

 

Rozhovor bude plně nahrazovat známky z českého jazyka a literatury a také test Jednotných 

přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury. V rozhovoru je možno získat max. 68 bodů. Body 

za průměr se budou skládat pouze z předmětů matematika a cizí jazyk. 

 

Rozhovor se skládá z: 

1) Představení se – Uchazeč se představí, krátce popíše své koníčky a plány do budoucna - max. 20 

bodů 

2) Řízený rozhovor – Uchazeči jsou dávány otázky zaměřující se na rodinu (věk, povolání, zájmy, 

atd.) – max. 16 bodů 

3) Čtený text s vyhledáváním správných odpovědí  – max. 16 bodů 

4) Popis obrázku z běžného života -  max. - 16 bodů  

 

Během rozhovoru bude hodnocena schopnost reagovat na položené otázky, bohatost slovní zásoby a 

gramatická správnost a plynulost projevu.  

 

4 Výsledky přijímací zkoušky  
Ředitelka školy ze zákona neprodleně zveřejní na úřední nástěnce školy a na webových stránkách 

školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. Žáci budou přijímáni do 

naplnění kapacity na základě počtu získaných bodů v přijímacím řízení.  

  

Důležité další termíny pro 1. kolo přijímacího řízení:  

• možnost nahlédnutí do spisu – sobota 29. dubna 2023 od 9.00 hodin do 10.00 hodin  

• vyvěšení výsledků přijímacího řízení – sobota – 29. dubna 2023 v 11.00 hodin  

   

Rozhodnutí o přijetí  
  

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.  

  

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. den vyvěšení výsledků. Zápisový 

lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 

poštovních služeb.   
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Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 

6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.   

  

Dále je nutné doložit nejdéle při zahájení vzdělávání na naší škole tyto dokumenty: Vysvědčení z 

posledního - 9. ročníku – základní školy (uchazeči o čtyřleté studium)  

Výuční list (uchazeči o nástavbové studium)   

Maturitní vysvědčení (uchazeč o „pomaturitní“ studium)  

  

Rozhodnutí o nepřijetí  

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 

pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí na adresu uvedenou na podané přihlášce.  

  

V Jičíně 25. ledna 2023 

Mgr. Renata Motyčková, v. r.                                                                                                                                

ředitelka školy  
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