Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Název a adresa školy:
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740, Náchod, 547 01.
Obory vzdělání - Název ŠVP:
65-42-M/02 Cestovní ruch - Management cestovního ruchu
78-42-M/02 Ekonomické lyceum - Sportovní management
78-42-M/02 Ekonomické lyceum - Ekonomické lyceum
Dny otevřených dveří:
říjen: 25. – 26. 10. 2019
listopad: 22. - 23. 11. 2019
prosinec: 10. 12. 2019
leden: 10. – 11. 1. 2020
únor: 4. 2. 2020
V pracovní dny od 8:00 – 18:00, o sobotách od 9:00 – 12:00.
Počet přijímaných uchazečů:
65-42-M/02 Cestovní ruch (Management cestovního ruchu) 30 žáků
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (Sportovní management a Ekonomické lyceum) 30 žáků
1. kolo přijímacího řízení:
Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři ACADEMIA MERCURII nejpozději
do 1. března 2020 (úřední hodiny pondělí – pátek 8:00 – 14:30 nebo dle domluvy na tel. čísle
491 426 893). Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu školy ACADEMIA MERCURII
soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, Náchod, 54701. Také v tomto případě musí
být doručena do školy nejpozději do 1. března 2020.
Přihlášku si můžete stáhnout na:
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmacizkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf
Uchazeč o studium může podat přihlášku až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory
v rámci jedné střední školy. Uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené
škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z
jednotných testů. Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku na jedné škole 2x v případě, že na
tutéž školu podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání.




Součástí přihlášky:
Potvrzené vysvědčení (v přihlášce) z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo
splnil povinnou školní docházku otiskem razítka základní školy a podpisem ředitele, nebo
kopie vysvědčení / výpisu z vysvědčení.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není požadován.
Úpravu podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy povolit
jen na základě doporučení školského poradenského zařízení. V tomto případě přiložte k
přihlášce kopii tohoto doporučení a Vaši písemnou žádost o úpravu podmínek.
Přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech:
1. termín – 14. 4. 2020
2. termín – 15. 4. 2020

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci)
k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně
omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním
termínu.
Náhradní termín pro konání zkoušek je stanoven na 13. 5. a 14. 5. 2020.
Jednotná přijímací zkouška:
Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou připravovány Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT). Test z Českého jazyka a literatury v délce trvání 60
minut a test z Matematiky v délce trvání 70 minut. Povolené pomůcky jsou: propisovací tužka,
rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr, obyčejná tužka), kalkulačka
povolena není. Obsah a rozsah testů vychází z celého RVP pro ZŠ. Ilustrační testy jsou
zveřejněny na webu www.cermat.cz
Kritéria hodnocení přijímacího řízení:
1. Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy max. je 56 bodů – tj.
35% podíl z celkového hodnocení přijímacího řízení.
Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

Průměr

Počet bodů

do 1,29

56 bodů

od 1,30 do 1,49

40 bodů

od 1,50 do 1,99

30 bodů

od 2,00 do 2,49

10 bodů

2,50 a výše

0 bodů

2. Umístění v soutěžích: max. je 10 bodů – tj. 5% podíl z celkového hodnocení přijímacího
řízení.
K přidělení bodů za soutěže dojde v případě, že uchazeč své umístění doloží nejpozději 31.
března 2020 do 12:00, buď originálem diplomu, nebo jeho úředně ověřenou kopií. Originál
diplomu po jeho zaevidování vrátíme, bude možné si ho vyzvednout v kanceláři školy.
Uchazečům, kteří se umístili na 1. – 3. místě v soutěžích minimálně okresní úrovně (okresní
kolo), ve školním roce 2018/2019, 2019/2020. Soutěžemi se rozumí Olympiády, jazykové či
sportovní soutěže. Body za jednotlivé soutěže se sčítají.
Hodnocení výsledků:
1. místo: 4 body
2. a 3. místo: 2 body
3. Výsledek jednotného testu z českého jazyka: max. je 50 bodů – tj. 30% podíl
z celkového hodnocení přijímacího řízení.
Body z Českého jazyka a literatury odpovídají počtu dosažených bodů z hodnocení CERMAT.
4. Výsledek jednotného testu z matematiky: max. je 50 bodů – tj. 30% podíl z celkového
hodnocení přijímacího řízení.
Body z Matematiky odpovídají počtu dosažených bodů z hodnocení CERMAT.

Celkový nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 166 bodů.
Minimální počet bodů potřebný pro přijetí je 25.
V případě rovnosti bodů je pořadí určeno doplňkovými kritérii v daném pořadí:
1. počet výborných celkově na vysvědčení ze ZŠ ve všech započítávaných pololetích,
2. lepší prospěch z ČJ a M na vysvědčení ze ZŠ ve všech započítávaných pololetích.
Škola organizuje přípravný kurz k přijímacím zkouškám, začátek je v lednu 2020.
Informace jsou zveřejněny na webu školy.
Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity tříd.
Pokud po 1. kole přijímacího řízení nebude kapacita tříd naplněná, bude otevřeno 2. kolo
přijímacího řízení. Informace bude zveřejněná na webu školy (www.amnachod.cz).
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:
Ředitelka ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče
Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
(www.amnachod.cz) a na vstupních dveřích do budovy školy. Pořadí uchazečů se zveřejňuje
pod registračním číslem, které bude přiděleno uchazeči na pozvánce k přijímacímu řízení.
Vydání písemného rozhodnutí o přijetí, nahlédnutí do spisu, možnost vyjádřit se
k podkladům, informativní schůzky přijatých uchazečů
- termín bude sdělen uchazečům v den konání přijímací zkoušky
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle
ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je
považováno za doručené. (§24 odst. 1 správního řádu). Odvolání uchazeče proti rozhodnutí
ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu.
Nenastoupí-li uchazeči ke studiu (nezašlou-li zápisový lístek), budou místa takto uvolněná
obsazována na základě autoremedury. Jedná se o postup, ve kterém ředitelka školy kladně
vyřídí odvolání těm uchazečům, kteří se svými výsledky v přijímacím řízení zařadili
bezprostředně za přijímané.
Aktuální informace o přijímacích zkouškách a průběhu přijímacího řízení na naši školu sledujte
na www.amnachod.cz

V Náchodě 9. ledna 2020
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

