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Přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 

 

Přijímací řízení je upraveno především následujícími právními normami: 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění (zákon č. 178/2016 Sb.) 

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 

- vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků s SVP  

 

DENNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM 

 

Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. přijme pro školní rok 2022/2023 celkem 23 žáků do prvního 

ročníku denního studia oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika a služby)  

 

Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole (do 1. 3. 2022), budou konat jednotnou přijímací zkoušku 

(https://prijimacky.cermat.cz) z českého jazyka a literatury a z matematiky. Dodavatelem a hodnotitelem testu 

je společnost CERMAT. Výsledky testů budou využity jako jedno z kritérií pro přijetí v 1. kole přijímacího 

řízení. 

 

Ředitel školy nevyhlašuje školní přijímací zkoušky.  

Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí přihlášky přiděleno registrační číslo, které mu bude doručeno 

v pozvánce k přijímacímu řízení nejpozději do 14 dnů před termínem 1. kola přijímacího řízení nebo 7 dní 

před konáním 2. kola přijímacího řízení. Počet kol přijímacího řízení: nejméně jedno (další kola budou vypsána 

v závislosti na počtu přijatých uchazečů) 
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Přihláška ke studiu 

➢ přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podat do 1. 3. 2022 s přílohami: 

o vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní povinnou škol. docházku   

(1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy), 

o doklad o splnění pov. škol. docházky u uchazeče, který ji ukončil na zahr. škole  

dle § 108 odst. 5 (škol. zákon), 

o doporučení školského poradenského zařízení (pokud je relevantní), 

o pokud je klasifikace na přihlášce potvrzena školou, nemusí být kopie úředně ověřená. 

o  

Termín přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška proběhne v budově školy dle stanoveného rozpisu. 

 

12. dubna 2022 (1. termín - Euroškola Praha uvedena v přihlášce na 1. místě) 

13. dubna 2022 (2. termín - Euroškola Praha uvedena v přihlášce na 2. místě) 

 

Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je stanoven  

na 10. a 11. května 2022. 

Lepší výsledky jednotné přijímací zkoušky budou škole zpřístupněny CERMATem do dne 28. dubna 2022.  

 

Celkové výsledky přijímacího řízení pod registračními čísly zveřejněny na webových stránkách školy  

a v listinné podobě na nástěnce u vchodu do hlavní budovy Trojská 211/110 dne 29. dubna 2022 v 15 hodin. 

Dne 2. května 2022 od 14 do 15 hodin bude možno v kanceláři školy nahlédnout do spisu správního řízení. 

 

Druhé kolo přijímací zkoušky bude vyhlášeno po vyhodnocení výsledků prvního kola a uchazeči v něm 

nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. 
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Podmínky přijetí 

➢ doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky, 

➢ podání přihlášky s přílohami (viz výše), 

➢ absolvování jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MA (v 1. kole), 

➢ absolvování motivačního pohovoru, 

➢ odevzdání zápisového lístku. 

 

Kritéria pro přijetí ke studiu: 

➢ jednotná přijímací zkouška:  

o z ČJ (trvání 60 min) – max. 50 bodů,  

o z MA (trvání 70 min) – max. 50 bodů,  

o celkem max. 100 bodů (pouze 1. kolo),  

o Podmínkou pro přijetí uchazeče je dosažení nenulového počtu v každém z testů, alespoň 15 

bodů v součtu. 

➢ vysvědčení za poslední 3 klasifikační období bez nedostatečné (součet bodů za průměrné prospěchy 

ve třech posledních klasifikačních obdobích) – max. 30 bodů  

 

Průměrný prospěch v jednotlivém klasifikačním období a počet přidělených bodů: 

 

1,00 – 1,50 => 10 b    3,01 – 3,45 => 2 b 

1,51 – 2,00 => 8 b    3,46 – 4,00 => 1 b 

2,01 – 2,50 => 6 b    4,01 – 5,00 => 0 b 

2,51 – 3,00 => 4 b 

 

➢ motivační pohovor – max. 20 bodů (0 b – žák nedokáže vysvětlit, proč se hlásí na konkrétní školu, 

20 b – žák dokáže šířeji popsat zájem o obor, doložit jej účastí v tematických projektech, či popisem 

svých aktivit, zájmů či cílů vztahujících se k oboru školy.) 

https://www.euroskola.cz/
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Výsledné bodové hodnocení je dáno součtem bodů za jednotnou přijímací zkoušku, doložená vysvědčení  

a za motivační pohovor. Maximální počet bodů zahrnutých do hodnocení je 150 bodů. Pořadí uchazečů  

se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno od nejvyššího k nejnižšímu). 

 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat 

gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla 

českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. 

 

Přijato bude 23 uchazečů s dosaženým nejvyšším počtem bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí dané 

výsledným součtem bodů z jednotlivých částí a splnění kritérií přijímacího řízení.  

 

Postup při rozhodování o přijetí či nepřijetí 

Při stejném počtu bodů rozhoduje vyšší bodové hodnocení za průměrné prospěchy ve sledovaných 

klasifikačních obdobích, dále pak celkový počet bodů získaných při motivačním pohovoru. 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: 

V souladu s §60b, odst. 4 školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne 

ředitelka školy dle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 

podmínek konání pro jednotnou přijímací zkoušku. 

 

Žáci – cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí 

V souladu s §60b, odst. 5 školského zákona: Uchazeči – cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, 

na které se vztahuje §20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z ČJ. Znalost českého jazyka je ověřena 

ústním pohovorem (ověřuje se orientace v českém jazyce nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání)  

a je podmínkou pro přijetí ke studiu – hodnoceno „splnil/a“ – „nesplnil/a“. 

 

Přijatí žáci: 

Zveřejněním seznamu na úřední desce a webu školy se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje 

žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich 

zákonným zástupcům. 
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Zápisový lístek: 

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Euroškole Praha 

střední odborné škole s.r.o. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí  

ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (počítáno ode dne, který následuje po dni, kdy bylo 

zveřejněno rozhodnutí). Zápisový lístek se také 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 na Euroškole Praha střední odborné škole s.r.o., zanikají 

posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče  

ke vzdělávání v Euroškole Praha střední odborné škole s.r.o. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 

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

odvolání proti nepřijetí ke studiu. 

 

Nepřijatí žáci: 

Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou rozhodnutím  

o nepřijetí dne 29. dubna 2022. 

 

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, která 

vydala rozhodnutí. Pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠ 

MHMP. Odvolání musí podle § 82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 

směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Shrnutí – Co musí zájemce udělat? 

➢ vyplní a podá přihlášku Euroškole do termínu stanoveného MŠMT - 1. března 2022 (formulář 

přihlášky lze stáhnout na http://praha.euroskola.cz, je umístěn v sekci Pro uchazeče - Přijímací řízení), 

➢ přiloží kopii vysvědčení/výpisu z posledních dvou ročníků (8. a 9. třída) – pokud na přihlášce nejsou 

známky potvrzeny základní školou, 

➢ po obdržení pozvánky se dostaví 12. dubna (Euroškola Praha uvedena v přihlášce na 1. místě)  

nebo 13. dubna 2022 (Euroškola Praha uvedena v přihlášce na 2. místě) do Euroškoly ke složení 

státní přijímací zkoušky z ČJ a MAT (náhradní termín je 10. či 11. května 2022), 

➢ absolvuje motivační pohovor, 

➢ 29. dubna 2022 v 15 h budou na webových stránkách vyvěšeny výsledky přijímacích zkoušek, 

https://www.euroskola.cz/
http://praha.euroskola.cz/
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➢ dostaví se k podpisu smlouvy o studiu ve stanoveném termínu,  

➢ doručí škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 

"Zápisový lístek", 

➢ uhradí školné, 

➢ při nástupu do školy v září odevzdá kopii vysvědčení devátého ročníku ZŠ, 

➢ cizí státní příslušník ze států mimo EU s dlouhodobým pobytem předloží navíc potvrzení o pobytu  

v ČR. Součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka pohovorem.  

 

 

 

V Praze dne 6. 1. 2022                Mgr. Martin Šmíd 

               ředitel Euroškoly Praha 
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