
 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba,příspěvková organizace 

Příčná 1108, 708 00  Ostrava-Poruba 

 
Příkaz ředitele č. 10 ze dne 11. srpna 2022 

 
IV. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
Ředitel Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky 
č. 243/2017 Sb.; ve znění vyhlášky 244/2018 Sb.;  nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“);  
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), sdělení MŠMT, č.j. 
MSMT-22753/2021-1, kterým se stanoví termíny konání přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. vyhlašuje IV. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2022/2023 pro obor vzdělání: 
 
 
63-41-M/01   EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (Management obchodních firem a   sport.  klubů)  
 9 VOLNÝCH MÍST - 4LETÝ  OBOR VZDĚLÁNÍ  
 
 
 
 
 

Přihlášky ke studiu do III. kola výše uvedeného oboru zasílejte do 29.8.2022 na adresu 
 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruby, p. o. 
Příčná 1108 

708 00 Ostrava-Poruba 
 
 
Z DŮVODU REKONSTRUKCE VSTUPNÍ HALY BUDOVY ŠKOLY PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE 
ČESKOU POŠTOU, NEBO PŘIHLÁŠKU KE STUDIU MŮŽETE VHODIT DO POŠTOVNÍ 
SCHRÁNKY NA BUDOVĚ ŠKOLY, ULICE PŘÍČNÁ 1108, OSTRAVA-PORUBA.  

 
Přijímací zkoušky se nekonají.  
 
 
Výběrové řízení na základě stanovených kritérii (viz níže) proběhne dne – 31.8.2022 bez účasti uchazečů.  
 
Kritéria přijímacího řízení: 
 
Tato kritéria platí pro IV. kolo přijímacího řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

(Management obchodních firem a sportovních klubů)   
- 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 

 
 Předpokládaný počet přijímaných žáků je 9. 

 
Algoritmus bodového hodnocení: 

 Průměrný prospěch na ZŠ ...................................... max. 60 bodů 
 

Průměr ze ZŠ bude vypočítán ze součtu průměrů – za I. pololetí a II. pololetí 8. třídy a za I. pololetí 
9.třídy. 
 

             Nelze hodnotit vysvědčení za II. pololetí škol. roku 2019/2020, proto v těchto případech bude průměr       
             vypočítán z I. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. .  (Jedná se o uchazeče, kteří základní školní docházku     
             ukončili ve školním roce 2020/2021).  
 
Celkem ............................................................................... max. 60 bodů 

 
Průměrný prospěch ze ZŠ 

bez známky z chování 
Body  

za průměrný prospěch na ZŠ. 

  1,00 60 
Od 1,01 do 1,20 50 
Od 1,21 do 1,40 40 

Od 1,41 do 1,80 35 
Od 1,81 do 2,10 30 
Od 2,11 do 2,30 25 

Od 2,31 do 2,50 20 
                       Od 2,51 výše 15 

Chybějící hodnocené pololetí                     -30 
Nehodnocen z vyuč. předmětu *                                     -5 

 
Přijato bude 9 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím a jejich bodový součet nebude 

v záporných číslech.  

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje  
průměrná známka z: 

1. Českého jazyka 
2. Anglického jazyka 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 
 
Pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání není nutné lékařské potvrzení. 
 
 
 
Ostrava  11. srpna 2022 
 
 
 
Mgr. Pavel Chrenka 
ředitel střední školy 


