
 
 
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
2. kolo 

 
 
Název a adresa školy: 
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. 
Smiřických 740, Náchod, 547 01. 
 
Název ŠVP - Obor vzdělání: 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum - Ekonomické lyceum  
78-42-M/02 Sportovní management - Ekonomické lyceum 
 
Počet přijímaných uchazečů: 8 
 
2. kolo přijímacího řízení:   
Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři ACADEMIA MERCURII nejpozději 
do 13. května 2022 do 12:00 hodin (úřední hodiny pondělí – pátek 7:30 – 16:00 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 13. května 2022 do 12:00 hodin. 
Přihlášku si můžete stáhnout na webové stránce Cermat. 
 
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. 
▪ Kopie Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacích 

zkoušek. 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení: 
 
1. Průměrný prospěch z 1. pololetí 8. a 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 13. 
května 2022 do 12:00 kopií diplomu/ů. Uchazečům, kteří se umístili na 1. – 3. místě v soutěžích 
minimálně okresní úrovně (okresní kolo), ve školním roce 2020/2021, 2021/2022. 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.  
 
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. 
 
Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity tříd. 
Pokud po 2. kole přijímacího řízení nebude kapacita tříd naplněná, bude otevřeno 3. kolo 
přijímacího řízení. Informace bude zveřejněná na webu školy (www.amnachod.cz). 
 
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí: 
Ředitelka ukončí hodnocení 13. 5. 2022 po 12:00 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. 
 
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.  
 
Aktuální informace o přijímacím řízení na naši školu sledujte na www.amnachod.cz 
 
 

V Náchodě 5. května 2022 

 
 
 

Mgr. Dana Jarolímová 
                                                                                                                       ředitelka školy 
 

http://www.amnachod.cz/
http://www.amnachod.cz/
http://www.amnachod.cz/

