
 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Pro školní rok 2023/2024 vyhlašuje ředitel školy (č.j. 2/19) přijímací řízení v souladu s termíny 

stanovenými MŠMT termín státní a školní přijímací zkoušky.  

 

Do prvního ročníku oboru čtyřletého studia oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02) jsou 

Kritéria přijímacího řízení stanovena níže. 

Do prvního ročníku oboru čtyřletého studia oboru Gymnázium (79-41-K/41) budou Kritéria 

přijímacího řízení stanovena do 7 dnů od zápisu změny ve Školském rejstříku. 

 

Termíny Jednotné přijímací zkoušky 

 

Termín pro I. kolo 

1. termín 13. dubna 2023 od 8:30 hodin jednotná přijímací zkouška. 

2. termín 14. dubna 2023 od 8:30 hodin jednotná přijímací zkouška. 

 

Náhradní termín v případě onemocnění  

1. termín 10. května 2023 od 8:30 hodin státní přijímací zkouška 

2. termín 11. května 2023 od 8:30 hodin státní přijímací zkouška. 

 

Státní jednotná přijímací zkouška 

 

Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pro každou školu zvlášť, počítá se 

lepší výsledek z obou škol. Volba 1. a 2. termínu není zároveň volbou preference školy. 

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám do 28. 4. 2023. 

 



 

 

Přijímací zkouška Akademie VŠEM 

 

Žák skládá povinnou školní přijímací zkoušku. Přijímací zkouška se koná formou ústního 

pohovoru, ověřující motivační předpoklady ke studiu a prostřednictvím elektronického 

dotazníku a Elektronického dotazníku přijímacího řízení (EDPŘ). 

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme jednu třídu prvního ročníku Ekonomické lyceum 

s počtem 25 studentů v prezenční formě studia. Ostatní dle schválení žádostí ze strany MŠMT. 

U uchazečů s jiným mateřským jazykem, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého 

jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude znalost českého jazyka dle školského 

zákona ověřena rozhovorem. 

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho povinností odevzdat 

škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole), a to do 7 pracovních dnů od rozhodnutí 

o přijetí zveřejněného na webu školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být 

na školu přijat a zároveň tím bere na vědomí, že na jeho místo může být přijat jiný uchazeč. 

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení jsou následující: Zákon č. 561/2004Sb. (školský 

zákon); Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb.; Novela školského zákona č. 60 (zákon 472/2011 

Sb.); Nařízení vlády č. 211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č. 367/2010Sb.; Zákon č. 

500/2004Sb. (správní řád) 

 

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu: 

 

Student je povinen do stanoveného data (tj. 1. 3. 2023) zaslat škole prostřednictvím 

Komunikační aplikace VŠEM / Kontaktní formulář: 

 

● státní vyplněnou přihlášku 

● závěrečné vysvědčení z 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy ZŠ ověřenou kopii nebo 

hodnocení vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se hlásí 

● studenti se specifickými poruchami učení potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny s 

uvedením procentuálního navýšení času u přijímacích zkoušek 

● studenti cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka 



 

 

● diplomy z vědomostních a sportovních soutěží 

● jakékoli další relevantní podklady, které souvisí s průběhem přijímacího řízení nebo 

samotným studiem. 

Závěrečné vysvědčení z 9. třídy dodá přijatý student nejpozději do 1. 9. 2023. 

 

Bodová kritéria k přijetí ke studiu 

 

Státní část se podílí 40% - 40 bodů 

● Max. 40 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky –  max. 20 bodů ze zkoušky 

z matematiky, max. 20 bodů ze zkoušky z českého jazyka 

 

Školní část se podílí 60% - 60 bodů 

● zájem o obor, motivace ke studiu (pohovor) – 30 bodů 

● elektronický dotazník – 20 bodů 

● výsledky v 8. a 9. třídě – 10 bodů za vyznamenání 

● účast na vědomostních soutěžích a olympiádách – 10 bodů 

 

Studenti budou zařazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů. 

 

Minimální počet bodů pro přijetí je 80 bodů. 

 

V Praze dne 25. 1. 2023 

 


