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ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 Školní přijímací zkouška ŠPZ je ředitelkou školy v souladu s §60, odst. 3 ŠZ stanovena jako povinná 

součástí prvního kola přijímacího řízení do maturitního oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – 

řízení sportu. 

 Školní přijímací zkouška je zkouškou ústní před stanovenou komisí. Formou zkoušky je řízený 

rozhovor s uchazečem, který se obsahově zaměřuje na vybraná témata, která vycházejí z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (základní školy). 

 Pro potřeby zkoušky je vydán Seznam témat ŠPZ, který je k dispozici uchazečům na www stránkách 

školy. Vychází ze vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP základního vzdělávání: ICT; Člověk a 

zdraví; Enviromentální výchova; Finanční gramotnost. 

 Maximální možný počet dosažených bodů ve školní přijímací zkoušce je 20 bodů. 

 Pro 1. kolo ŠPZ jsou stanoveny ředitelkou 2 termíny zkoušky, a to 12. a 13. dubna 2022 v čase vždy 

1 hodinu po ukončení JPZ. 

 Pozvánku na školní přijímací zkoušku obdrží uchazeč v souladu se zákonem písemnou formou od 

ředitelky školy min. 14 dní před konáním této zkoušky. Zde bude uveden termín i čas zkoušky.  

 O termínu zkoušky rozhoduje údaj, který uvede na přihlášce uchazeč (kolonka „Termín školní 

přijímací zkoušky“). 

 Škola doporučuje zvolit termín shodný s termínem JPZ tak, aby v jednom dni uchazeč vykonal 

v budově školy jak JPZ, tak po jejím ukončení i ŠPZ. 

 Uchazeč, který řádně omluví svoji neúčast v 1. kole ŠPZ ředitelce do 3 pracovních dnů, je 

automaticky přihlášen k náhradnímu termínu na dny 10. a 11. května 2022. 

 

Seznam témat pro školní přijímací zkoušku – řízený rozhovor pro studijní obor Ekonomika a podnikání 

– řízení sportu: 

 Zdravý životní styl - zásady správné životosprávy 

 Orientace ve zvoleném sportovním odvětví 

 Anatomie – stručná charakteristika stavby lidského těla 

 Funkce peněz a platební styk 

 Ekologie – třídění odpadu 

 ICT – význam a využití moderních technologií v 21. století (počítač, mobilní aplikace …) 

Uchazeč si pro řízený rozhovor vylosuje jedno z uvedených témat. Délka zkoušky max . 10 minut. 

Jako doplňující materiál může uchazeč přinést diplomy a výsledkové listiny ze soutěží a olympiád. 

 


