
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 obor vzdělávání 
64-41-L/51 Podnikání 

Hlavní kritéria: 

 Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících střední školy (2. pololetí předposledního 
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku). Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 60 
bodů (průměrný prospěch 1,00 – 60 bodů, průměrný prospěch 4,50 – 0 bodů) 60 bodů 

 Výsledek jednotné zkoušky (test z Českého jazyka a literatury z Matematiky a její aplikace) 
 Hodnocení testu z Českého jazyka a literatury (ČJL) – 50 bodů 

 Hodnocení testu z matematiky (M) – 50 bodů 
 Bude-li uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován 1. pololetí posledního ročníku, bude mu 

za každý takto neklasifikovaný předmět odečteno 5,00 bodů celkového počtu bodů za 
prospěch. 

 Nebude-li mít uchazeč v přihlášce ke studiu uveden alespoň jeden cizí jazyk včetně známky, 
bude mu celkového počtu bodů za prospěch odečteno 20,00 bodů. 

Požadované minimum bodů pro úspěšné složení zkoušky je získání 5,00 bodů v dílčích 
zkouškách (ČJL a M). Nedosažení minimálního počtu bodů i v jedné dílčí zkoušce znamená, 
že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu. 

Od 1. 9. 2018 bude realizováno nástavbové studium v oborech vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. 
Ke studiu prvního ročníku tohoto oboru vzdělání se od 1. 9. 2018 přijímá v prvním kole přijímacího 
řízení prvních 17 uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, podle celkového pořadí uchazečů 
v přijímacím řízení. 

Dodatečná kritéria: 

1. V případě stejného počtu bodů u několika uchazečů rozhoduje součet bodů z písemné zkoušky 
z matematiky a z českého jazyka a literatury (uchazeč s vyšším součtem bodů má přednost) 

2. Pokud součet bodů zmíněný v odstavci 1) Dodatečných kritérií bude u více uchazečů shodný, 
rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a literatury a z matematiky na vysvědčeních 
zmíněných v odstavci 1) Hlavních kritérií (uchazeč s menším průměrným prospěchem má 
přednost). 
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