Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.
Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 153, e-mail : litomerice@1kspa.cz, www.1kspa.cz/litomerice
__________________________________________________________________________________________

Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) s.r.o., Litoměřice v souladu se
zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro přijetí ke vzdělávání od školního roku 2022/2023
ve všech oborech a formách studia.
Kritéria přijetí:
-

-

absolvování jednotných přijímacích zkoušek (= test z M a Čj)
(v dalších kolech přijímacího řízení se již jednotné testy nekonají)
hodnocení žáka na vysvědčení ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy,
z celkových hodnocení bude vypočítán průměr, který bude ohodnocen následně:
Ø do 1,3
- 30 bodů
Ø do 1,5
- 25 bodů
Ø do 2,0
- 20 bodů
Ø do 2,5
- 10 bodů
Ø do 3,0
- 1 bod
zároveň žák nesmí mít z žádného předmětu známku nedostatečnou
školní přijímací zkouška se nekoná

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu výsledku jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a z matematiky (v procentech) a bodového zisku za hodnocení na
vysvědčení. Výsledky JPZ mají váhu 60%, vysvědčení 40%.
Přihlášky:
-

všichni uchazeči odevzdají přihlášky na předepsaném tiskopise nejpozději do
1. března 2021 (osobně ve škole, nebo poštou na adresu školy)
přihlášky na všechny obory jsou k dispozici ke stažení na stránkách školy
lékařské potvrzení přihlášky nevyžadujeme

Termíny:
-

testy:
o 1. termín jednotných testů je 12. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří mají naši
školu na 1. místě)
o 2. termín jednotných testů je 13. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří mají naši
školu na 2. místě)
Pozvánku s konkrétními časovými údaji zašleme 14 dní před konáním testů.
o náhradní termíny (pro případ nemoci apod.) jsou 10. a 11. května 2022
-

přijímací řízení (podpis smlouvy o studiu):
o 29. dubna 2021 (pozvánky pošleme)
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Počty žáků přijímaných v jednotlivých oborech:
denní studium:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
Ekonomika pro praxi
Management sportu
18-20-M/01
Informační technologie

25 žáků
25 žáků
24 žáků
20 žáků

dálkové studium:
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání (4leté po ZŠ) 20 žáků
64-41-L/51
Podnikání (3leté nástavbové po SOU) 20 žáků
distanční studium:
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání (4leté po ZŠ)
Management sportu

20 žáků

Litoměřice 28. ledna 2022

Mgr. Ivana Jiřičová, ředitelka školy
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