
Střední škola obchodní, Praha 2, Belgická 250/29 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

Obor vzdělání 66-53-H/01 – Operátor skladování 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků 

 
V souladu se zněním § 59 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být  
ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili 
podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní 
způsobilosti. 
 

Hodnotí se: 

1. Přijímací pohovoru; 

2. Prospěch a chování na ZŠ (1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč.), nehodnotí se 2. pol.  roku 

2019/2020, v tom případě se započítává 2x 1. pol. posledního ročníku ZŠ. 

 
Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno do klasifikace. 

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání.  

 
Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR 
Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí, 

kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. 

K přihlášce přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 

9. ročníku základní školy. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, 
škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní 
mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce. 

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)  
Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní 
rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., 
o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů. 

Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium 

s předchozím vzděláním v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle 

§ 1 odst. 1 Lex Ukrajina. 

Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení 
uchazeč nemůže předložit.  



Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 Max. 

Přijímací pohovor 60 b. 

Chování 15 b. 

Průměrný prospěch 30 b. 

Celkem 105 b. 

 
Přijímací pohovor před komisí, dílčí témata pohovoru jsou: škola, na kterou se uchazeč hlásí, 
představa o uplatnění absolventa, zájmy a záliby vztahující se k oboru vzdělání; za každé dílčí 
téma lze získat až 20 bodů, maximálně 60 bodů. Hodnotí se zájem o obor, komunikační 
dovednosti a společenské chování. 
 
Hodnocení rozhovoru ověřujícího znalost českého jazyka u cizinců 0–60 b. 

Ústní pohovor u cizinců se skládá ze tří částí: 

1. řízeného rozhovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky; 

2. čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu; 

3. popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby. 

 

Průměrný prospěch z každého z posledních 3 vysvědčení  
1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (max. počet bodů: 3 × 10 bodů = 30 bodů)   
(1,00 – 1,8 = 10 b., 1,81–2,30 = 8 b., 2,31–2,80 = 6 b., 2,81–3,00 = 3 b., >3,00 = 0 b.) 

Chování  5 bodů za nesníženou známku u všech hodnocených pololetí,  

 0 bodů v případě snížené známky v jakémkoli hodnoceném pololetí.  

Celkové pořadí 

U každého uchazeče se sečtou dílčí body ze všech kritérií. Dle celkového součtu se vytvoří 

sestupné pořadí uchazečů. 

V případě rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího výsledku (vyššího 

počtu bodů) z přijímacího pohovoru. V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů 

rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, 

ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku 

základní školy i po splnění povinné školní docházky. V případě další rovnosti bodů je o pořadí 

uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí 

posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo 

z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.  

V případě další rovnosti bodů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí 
uchazečů) losování. 
 

 

 

 

V Praze dne 30. 1. 2023     Ing. Ivo Krajíček 

    ředitel školy 


