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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ na škol. rok 2017-2018 
Obor:  63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 

Obchodně provozní pracovník civilního letectví   (ŠVP) 

Ve školním roce 2017-2018 se otevírají:  3 třídy   – celkem:  74 žáků 

 

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu: 

1. Žák nebo uchazeč musí splnit kritéria přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy 

2. Předpoklad k nástupu je ukončení 9. třídy ZŠ 

3. Žák nebo uchazeč musí splňovat zdravotní požadavky stanovené předpisy MŠMT a 

ŠVP. /viz. zdravotní požadavky/ 

4. Pořadí pro přijetí je dáno součtem procent za jednotnou přijímací zkoušku, přijímací 

pohovor a za prospěch ze ZŠ,  

5. Chování  - velmi dobré  ( i na konci 9. třídy ) 

6. Na přijímací zkoušky se musí žák nebo uchazeč dostavit včas (pokud tomu brání 

závažné důvody je nutná omluva, doložená příslušným dokladem nejpozději do tří dnů) 

 

Pro školní rok 2017-2018 byla stanovena tato kritéria: 

 

1. Přijímací zkouška má dvě části: 

 a) jednotná přijímací zkouška 

 b) přijímací pohovor 

a) jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury a z matematiky – prověřuje znalosti v rozsahu stanoveném RVP 

pro ZŠ podle §60b odst.1 Školského zákona         

    písemná část - celkem lze získat maximálně 60% 

b) přijímací pohovor: 

Pohovor je povinný pro všechny uchazeče. Pohovor je formou prověření motivace uchazeče ke 

studiu oboru, předpokladů pro studium a prověření základních komunikativních dovedností  

z českého jazyka a cizího jazyka. 

Pohovor  zaměřený na zvolený studijní obor má čtyři části: 

     

 komunikace v českém jazyce    max.  8  bodů 

 komunikace v cizím jazyce     max.  8  bodů 

 zeměpisné znalosti     max.  7  bodů 

 všeobecný přehled a vztah k oboru              max.  7  bodů 

přijímací pohovr -  celkem lze získat maximálně 30%          

                                                      
Délka pohovoru nepřesahuje 20 minut. Pohovor vedou vyučující českého jazyka, cizího jazyka 

a odborných předmětů. 

 

 

 

 



  
 

 

 

2. Zohlednění prospěchu ze ZŠ: 

 

Body za prospěch jsou přiznány za dosažené výsledky z  vysvědčení na konci  8. třídy  

a 1. pololetí 9. třídy, které jsou uvedeny a potvrzeny na přihlášce.  

 

a) bodové hodnocení za prospěch: 

 výborný – cizí jazyk     + 1 bod 

 výborný – český jazyk     + 1 bod 

 výborný – zeměpis      + 1 bod 

 

       Za každou známku dostatečnou z předmětů český jazyk, první cizí jazyk, matematika, 

zeměpis na vysvědčení                         - 5 bodů 

b)     průměrný prospěch do  1,5                 + 2 body 

 

 prospěch ze ZŠ -  celkem lze získat maximálně 10% 

 

V přijímacím řízení mohou uchazeči získat maximálně 100%. Přijímáni budou podle pořadí 

daného součtem získaných procent do naplnění kapacity 1. ročníku oboru. Pokud se na 

poslední přijímané pozici umístí více žáků se stejným počtem bodů, nebudou tito žáci 

z kapacitních důvodů ke studiu přijati. 

Cizinci, na které se vztahuje §20 odst. 4 Školského zákona, nemají na vlastní žádost jednotnou 

zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka je nutná pro 

vzdělávání v daném oboru a proto bude ověřena ústním pohovorem. ( §60b odst. 5 Školského 

zákona) 

O přijetí či nepřijetí každého uchazeče rozhoduje Střední odborná škola civilního 

letectví, Praha - Ruzyně prostřednictvím ředitelky školy. 

Zdravotní požadavky: 

Do studijního oboru Ekonomika a podnikání mohou být přijati pouze žáci s dobrým 

zdravotním stavem, tělesně zdatní a psychicky adaptabilní pro práci s cestujícími. Uchazeč 

nesmí trpět poruchami řeči a výslovnosti, psychickým onemocněním s poruchou společenské 

adaptace, záchvatovými stavy, mimovolnými pohyby a neobratností. Na závadu jsou rovněž 

závažnější poruchy učení, které by škole neumožnily zajistit odbornou praxi na pracovištích 

smluvních leteckých společností, které požadují splnění zdravotních požadavků v souladu s 

jejich předpisy pro výkon profese a  kategorizací prací s rizikovými faktory. Překážkou jsou 

rovněž poruchy sluchu a zraku, nepřípustné jsou poruchy barvocitu. Při metabolických 

onemocněních s poruchou imunity je nutné individuální posouzení příslušným lékařem. 

 

Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru ve smyslu výše uvedených požadavků musí 

být potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.  

Uchazeči nesplňující výše uvedené podmínky nemohou být ke studiu přijati. 

 

 

V Praze dne 10.10.2016       
 


