
Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. 
Václava Klementa 1223, 293 01 Mladá Boleslav 

 

Stránka 1 z 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ HERMÉS MB s. r. o. 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střední škola podnikatelská 
HERMÉS MB s.r.o. 

Václava Klementa 1223, 
Mladá Boleslav 

Přijímací 
řízení Spisový znak: Skartační znak: S 4 

Vypracoval: Ing. Jiří Skopalík  Číslo jednací: SŠP/2022-1 
  Vydáno dne 12. 9. 2022 
  Účinnost od: 12. 9.2022 
  Počet stran: 7 

 
 
 

V Mladé Boleslavi dne 12. 9. 2022 
 
 

 
Ing. Jiří Skopalík v. r. 

ředitel 
 



Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. 
Václava Klementa 1223, 293 01 Mladá Boleslav 

 

Stránka 2 z 7 

 
 

Vyhlášení kol přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
Ředitel Střední školy podnikatelské HERMÉS MB s.r.o. vyhlašuje přijímací řízení pro 

školní rok 2023/2024 

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro přijímací řízení podává zletilý uchazeč nebo 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b. https://www.hermes-
mb.cz/index.php/dokumenty-hermes  

Případné informace na telefonních číslech 326 723 628, skola@hermes-mb.cz 
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Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory a formy vzdělávání: 
 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání 

23-43-L/51 Provozní technika kombinovaná 2 r. 

63-43-M/02 Obchodní akademie denní 4 r. 
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  Kritéria přijímacího řízení pro první ročníky ve 
školním roce 2023/2024 

63-43-M/02	Obchodní	akademie	
 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 
1. ročníku 

63-43-M/02 Obchodní 
akademie 

denní 4 r. 25 

 
Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání ve 
střední škole přijmout uchazeče, 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. 
2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2023 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je 
možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro 1. kolo přijímacího řízení může 
uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé 
přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí 
být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro 2 obory na naší škole, taktéž 
musí odevzdat 2 formuláře přihlášky.  
3. Nezbytné součásti přihlášky: 

• ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 
splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie 
vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, 
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího 
řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

• v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční 
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 
Sb. 

4. Přijímací zkouška - matematika a její aplikace, a český jazyka a literatura 
1. termín 13. dubna 2023 

2. termín 14. dubna 2023 

• Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z 
matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole 
uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole 
uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

• U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle 
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vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o 
uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

5. Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
V souladu s § 60 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zveřejňuje 
ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 do jednotlivých 
oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich splnění. 

V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 
výsledků jednotné zkoušky 60 % 

hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 35 % 
motivační rozhovor ověřující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 5 % 

K celkovému součtu bodů, které uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka a 
literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti uchazeče vyjádřené 
hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí 
poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná 
místa. Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 
1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5 -2,99 3-3,49 3,5-3,99 4-4,49 4,5-5 
50 bodů 45 bodů 40 bodů 35 bodů 30 bodů 25 bodů 15 bodů 10 bodů 

 
Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: - Celkový 
výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. - Průměrný prospěch 
uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. - Průměrný 
prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní 
docházky. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali 
předchozí vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce 
rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 
Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem 
přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů horší než 10 bodů. 
 
 
 

23-43-L/51	Provozní	technika	kombinované	
 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání přijímáno do 
1.ročníku 

23-43-L/51 Provozní technika kombinovaná 2 r. 60 

     

     
 

 
Podmínky přijímacího řízení 
1. V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání ve 
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střední škole přijmout uchazeče, 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. 
2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče řediteli střední školy do 1. 3. 2023 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře je 
možno stáhnout na webových stránkách naší školy. Pro přijímací řízení může uchazeč podat 
nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává 2 přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o 
škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být na obou 
přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro 2 obory na naší škole, taktéž musí 
odevzdat 2 formuláře přihlášky.  
 
3. Nezbytné součásti přihlášky: 
- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 
- ověřená kopie výučního listu z tříletého učebního oboru. 
 
Přijímací zkouška - matematika a její aplikace, a český jazyka a literatura 

1. termín 13. dubna 2023 
2. termín 14. dubna 2023 

• Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z 
matematiky a její aplikace konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole 
uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na 
přihlášce ve druhém pořadí. 

• U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle 
vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o 
uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. 

 
Kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění 
 
V souladu s § 60 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 do 
jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení jejich 
splnění. 
 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle 

a) výsledků jednotné zkoušky 60 % 
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 35 % 
c) motivační rozhovor ověřující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 5 % 

K celkovému součtu bodů, které uchazeč dosáhl v jednotné zkoušce z českého jazyka a 
literatury a matematiky a její aplikace, budou přičteny body za znalosti uchazeče vyjádřené 
hodnocením z předchozího vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí 
poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná 
místa. Za tento průměrný prospěch získá uchazeč následující počet bodů: 
 
1-1,49 1,5-1,99 2-2,49 2,5 -2,99 3-3,49 3,5-3,99 4-4,49 4,5-5 
50 bodů 45 bodů 40 bodů 35 bodů 30 bodů 25 bodů 15 bodů 10 bodů 
 
Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí: - 
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Celkový výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. - Průměrný 
prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky. - 
Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované třídy 
povinné školní docházky. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky 
a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém 
jazyce rozhovorem (viz §20 odst. 4 školského zákona). 
Přijati budou uchazeči, kteří jsou vyučeni v 3letém učebním oboru ( dodání ověřené 
kopie výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a řádně vyplněné přihlášce o 
studiu. 
 

Organizace	a	průběh	přijímacího	řízení	
 

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí a doručování rozhodnutí 
 

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam 
přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy 
hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů 
ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 
Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého 
uchazeče v anonymizované podobě pod evidenčním číslem přihlášky, které obdrží 
uchazeč při přijetí přihlášky: 
 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze 
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.  
 

Zápisový	lístek	
 
Zápisový lístek pro přijetí do 1. ročníku denního studia na SŠ vydá žákům 
vycházejících ze ZŠ základní škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. 
Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Střední škola není oprávněna 
tiskopisy zápisových lístků vydávat. 
Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy 
vzdělávání. Nepředkládají jej uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, 
distanční a kombinované formy vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) 
školského zákona, a kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání 
nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona. 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o 
jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí. Zápisový lístek se 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 ve střední škole podle odstavce 6, zanikají 
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posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto 
uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit 
jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, 
kde byl přijat na základě odvolání. 
 

 
 
 

Další	kola	přijímacího	řízení	
 
Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásí další kola přijímacího 
řízení. Hodnotící kritéria pro žáky, jež nekonali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole 
kritéria přijímacího řízení a hodnocení jejich splnění. 
 
V souladu s § 60 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, 
zveřejňuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 
do jednotlivých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a způsob hodnocení 
jejich splnění. 
 
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle hodnocení na 
vysvědčeních z předchozího vzdělávání 50 % motivační rozhovor ověřující vhodné 
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 50 %. 


