VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a § 2 a násl. vyhl. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje první kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2018/2019
do následujících studijních oborů:

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, čtyřleté denní studium
zaměření: podnikání, management sportu
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Cestovní ruch 65-42-M/02, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Informační technologie 18-20-M/01, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Grafický design 82-41-M/05, čtyřleté denní studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

30

Podnikání 64-41-L/51, dvouleté denní nástavbové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

50

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, pětileté dálkové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

60

Cestovní ruch 65-42-M/02, pětileté dálkové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

60

Informační technologie 18-20-M/01, pětileté dálkové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

60

Podnikání 64-41-L/51, tříleté dálkové nástavbové studium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

60

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků čtyřletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se koná z českého jazyka a matematiky.
Uchazeči na studijní obor:
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01, zaměření: podnikání, management sportu, (čtyřleté
denní studium),
Cestovní ruch 65-42-M/02 (čtyřleté denní studium),
Informační technologie 18-20-M/01 (čtyřleté denní studium)
budou v přijímacím řízení hodnoceni podle:
Kritériem přijetí je dosažení nenulového počtu bodů u zadávaných jednotných testů (váha
60%) a ukončené základní vzdělání (váha 40%).
Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u JPZ.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků čtyřletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(23.04.2018, 09.05.2018, 23.05.2018, 04.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 09.07.2018,
20.08.2018) přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončené základní vzdělání.
V Praze dne 01.10.2017

Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků denního nástavbového studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se koná z českého jazyka a matematiky.

Uchazeči na studijní obor Podnikání 64-41-L/51 (dvouleté denní nástavbové studium) budou
v přijímacím řízení hodnoceni podle:
Kritériem přijetí je dosažení nenulového počtu bodů u zadávaných jednotných testů (váha
60%) a ukončení tříletého učebního oboru na středním odborném učilišti (váha 40%).
Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků denního nástavbového studia

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(23.04.2018, 09.05.2018, 23.05.2018, 04.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 09.07.2018,
20.08.2018) přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u JPZ.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončení tříletého učebního oboru na středním odborném učilišti.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků dálkového nástavbového studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se koná z českého jazyka a matematiky.
Uchazeči na studijní obor Podnikání 64-41-L/51 (dvouleté denní nástavbové studium) budou
v přijímacím řízení hodnoceni podle:
Kritériem přijetí je dosažení nenulového počtu bodů u zadávaných jednotných testů (váha
60%) a ukončení tříletého učebního oboru na středním odborném učilišti (váha 40%).
Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků dálkového nástavbového studia

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(23.04.2018, 09.05.2018, 23.05.2018, 04.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 09.07.2018,
20.08.2018) přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u JPZ.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončení tříletého učebního oboru na středním odborném učilišti.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků dálkového pětiletého studia
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v 1.kole přijímacího
řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se koná z českého jazyka a matematiky.
Kritériem pro přijetí do prvních ročníků dálkového pětiletého studia těchto studijních oborů:
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01,
Cestovní ruch 65-42-M/02,
Informační technologie 18-20-M/01 je ukončení základního vzdělání.
Kritériem přijetí je dosažení nenulového počtu bodů u zadávaných jednotných testů (váha
60%) a ukončené základní vzdělání (váha 40%).
Cizincům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání na
zahraniční škole (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), se promíjí zkouška z českého jazyka.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO DALŠÍ KOLA
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků dálkového pětiletého studia

Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v dalších kolech
(23.04.2018, 09.05.2018, 23.05.2018, 04.06.2018, 11.06.2018, 18.06.2018, 09.07.2018,
20.08.2018) přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u JPZ.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení.

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

se nekoná.
Kritériem přijetí je ukončené základní vzdělání.

V Praze dne 01.10.2017

Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 1.KOLO
pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019
do prvních ročníků čtyřletého studia oboru Grafický design
Kritéria přijímacího řízení jsou jednotná pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých
kolech (08.1.2018, 10.01.2018, 15.01.2018) přijímacího řízení do příslušného oboru a formy
vzdělávání.
Ředitelka Soukromé střední školy a základní školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s § 60 a
násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)

rozhodla,
že přijímací zkouška pro 1. ročníky školního roku 2018/2019

nekoná.

Uchazeči na studijní obor Grafický design 82-41-M/05 (čtyřleté denní studium) budou
v přijímacím řízení hodnoceni podle:
Kritériem je ukončení základního vzdělání a úspěšné vykonání talentové zkoušky, která
obsahuje pět samostatně vypracovaných výtvarných děl.
Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle počtu bodů u talentové zkoušky.

V Praze dne 01.10.2017
Mgr. Pavlína Ječmínková
ředitelka školy

