
Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou  

Nástavbové studium   

64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia 

Kritéria přijetí  

• Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky 

denního studia.  

• Výsledky jednotné přijímací zkoušky se konají z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat 

maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou 

termínech, do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek.  

• V 1. termínu konají přijímací zkoušku uchazeči na škole, kterou uvedli na 1. místě 

v  přihlášce, 2. termín přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě. 

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně 

s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-

psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující 

podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.  

• Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání na SŠ (průměrný prospěch závěrečného 

vysvědčení 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku).  

• Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 

bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

• Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 

bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

• Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr SŠ a výsledným 

počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž při celkovém 

hodnocení uchazeče tvoří 60% přijímací zkoušky a 40% průměr ze SŠ. 

• V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední 

známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a ANJ.  

• Pokud žák nezíská výuční list, nemůže se stát řádným studentem nástavbového studia. 

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nenabývá účinnosti. 

• Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč do 26. 6. 2022. 

• Přijetí je podmíněné otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 12. 

Maximální průměr prospěchu ve výsledku předchozího vzdělání je stanoven na průměr 

2,5, přičemž v případě, že je žák z určitého předmětu v pololetí nehodnocen, je mu 

z tohoto předmětu započítána známka nedostatečná. 

 

 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia 

Kritéria přijetí  

• Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky 

denního studia.  

• Výsledky jednotné přijímací zkoušky se konají z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat 

maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou 

termínech, do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek.  



• V 1. termínu konají přijímací zkoušku uchazeči na škole, kterou uvedli na 1. místě 

v  přihlášce, 2. termín přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě. 

• Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 

bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

• Přijetí je podmíněné otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 12.  

 

Ostatní pokyny a upozornění k přijímacímu řízení 

• Uchazeči do maturitních oborů, obdrží písemnou pozvánku k vykonání přijímací 

zkoušky s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny 

výsledky. 

• Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami musí předložit k přihlášce o studium 

odborný posudek školského poradenského zařízení s doporučením vhodného postupu 

při přijímacím řízení. Každý případ bude pak posuzován individuálně a případně 

konzultován s příslušným školským poradenským zařízením. 

• Ilustrační testy jsou zpřístupněny na  www.prijimacky.cermat.cz 

• Informace k přijímacímu řízení najdete na www.prijimacky.cermat.cz 

• Neúčast musí být písemně doložena ředitelce školy nejpozději do 3 dnů od konání 

přijímací zkoušky.  

• Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním 

číslem v budově školy a na webových stránkách školy: www.hskm.cz. 

• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitelky 

školy za oznámené.  

• Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí obdrží uchazeč písemnou formou. Proti 

tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů od doručení k odvolacímu orgánu, KÚ 

Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky střední školy.  

• Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání 

v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání na jejich žádost promíjí test 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem a uchazeči přidělí 

v souladu s jeho aktuálním výkonem počet bodů, který odpovídá úrovni znalostí 

z českého jazyka. 

• Pokud je uchazeč o studium cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako 

povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního 

vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti 

zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky, který 

vydala zahraniční škola v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 

docházku v zahraniční škole. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém 

jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů 

vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje. 

• Pokud uchazeč dokládá kopie vysvědčení, musí být úředně ověřena.  

• Informace o přijímacím řízení podá zástupce ředitele nebo sekretariát.  

➢ Maturitní obory Ing. Věra Zezuláková, tel.: 573 504 602, e-mail: 

Vera.Zezulakova@hskm.cz. 

 

 

https://prijimacky.cermat.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/
http://www.hskm.cz/
mailto:Vera.Zezulakova@hskm.cz


Předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 

2022/2023 

 

 

 

 

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů 

Kód oboru Obor 

školní vzdělávací program 

Počet přijímaných 

žáků  

Konání přijímacích 

zkoušek 

64-41-L/51 
Podnikání 

Denní forma studia 
25 Ano 

64-41-L/51 
Podnikání 

Dálková forma studia 
25 Ano 


