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 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Ředitelka 

Soukromé Střední odborné školy a Gymnázia BEAN, s. r. o. Trnkova 125, 345 61 Staňkov 

Mgr. Jitka Boříková 

Staňkov 29. ledna 2023 

Č.j. 3/2022 

vyhlašuje 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024   

Ředitelka stanovila kritéria školy pro přijetí uchazeče v I. kole přijímacího řízení dle § 60 školského zákona o 

konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení u všech oborů denního studia takto: 

− zájem o obor vzdělávání maximálně                           30 bodů 

− výsledky vzdělávání  8. a 9. třídě ZŠ maximálně        50 bodů 

− výsledky centrálně zadávaných testů JPZ max.          50 bodů                      

− účast v soutěžích a olympiádách  maximálně              20  bodů                

            Minimální hranice počtu bodů pro přijetí je    70 bodů  

 Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce zprávu z vyšetření školského 

 poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole. 

Pro přijímací řízení budou platit jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a  zhora uvedené kritéria 

stanovené školou. 

Při přijímacím řízení se postupuje dle následujíících právních předpisů: 

− Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

− Zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

− Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 
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− Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žálů nadaných 

− Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny JPZ ve školním roce 2023/24 

Organizace přijímacího řízení: 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou řádných  a náhradních termínech: 

1. řádný termín 13. dubna 2023 na 1. školu uvedenou v přihlášce                   

2. řádný termín 14. dubna 2023 na  2. školu uvedenou v přihlášce                       

Název oboru                    Kód oboru                                       Počet otvíraných tříd a žáků  

                   

Maturitní obory (4leté) - denní studium 

Gymnázium (denní studium)     79-41-K/41                                2 třídy                            30                                                                                 

Obchodní akademie                                        63-41-M/02                               2 třídy          30 

zaměření od 3. ročníku  dle vlastního výběru: Cestovní ruch, Počítačová grafika, Veřejná správa a právo                                         

                    

Nástavbové studium 

2leté denní nástavbové studium  Podnikání   64-41-L/51                               1 třída                              8  

Maturitní obory (4leté) – dálkové studium 

Obchodní akademie                                                       63-41-M/02      1 třída        10 

zaměření od 3. ročníku  dle vlastního výběru: Cestovní ruch, Počítačová grafika, Veřejná správa a právo   

 Zkrácené dálkové studium dvouleté                    75-31-M/01                               2 třídy                 125            

Obory s výučním listem 

Kominík –  tříleté denní studium                            36-56-H/01                                  1 třída                    10                      

 Kominík -  jednoleté zkrácené dení studium          36-56-H/01                                  1 třída                   15 

Nástavbové studium 

3leté dálkové nástavbové studium Podnikání  64-41-L/51                                           1 třída                  10    

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do denního studia: do 1. března 2023 a pak 

průběžně do 31. 8. 2023. 

 

Mgr. Jitka Boříková v. r. 

ředitelka školy 

 


