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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. 
stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, tyto pokyny pro přijímací 
řízení: 

1 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie – denní forma vzdělávání: max. 4 třídy (max. 120 žáků) 
obor: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum – denní forma vzdělávání: max. 3 třídy (max. 90 žáků) 

Otevřeme celkem maximálně šest tříd denního studia. 

Žák může podat dvě přihlášky, do každého oboru jednu (jednu do oboru Obchodní akademie a druhou 
do oboru Ekonomické lyceum), pořadí musí být na obou přihláškách stejné. Zaměření se do přihlášek 
neuvádí. 

Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2022. 

• Dle § 60 a následujících zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou všichni 
uchazeči o přijetí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky 
formou písemného testu.  

• Jednotná zkouška se skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut 
a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.  

• Termíny testů: 
 1. řádný termín: 12. dubna 2022 
 2. řádný termín: 13. dubna 2022 
 náhradní termíny (jen na základě žádosti a doložených zdravot. důvodů): 

 k 1. termínu: 10. května 2022 

 k 2. termínu: 11. května 2022 

V přijímacím řízení bude přihláška evidována pod registračním číslem (bezpečnostním kódem), které 
uchazeč obdrží po podání přihlášky spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám prostřednictvím  
e-mailové schránky zákonného zástupce uchazeče. Pod tímto číslem bude uchazeč veden po celou 
dobu přijímacího řízení.  
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2 Podmínky pro přijetí uchazeče 

a) Doložení splnění povinné školní docházky a úspěšného ukončení základního vzdělání. Vysvědčení 
z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na střední škole. 

b) Uchazeč nebyl hodnocen stupněm nedostatečný v žádném předmětu v 1. pololetí posledního 
ročníku. 

c) Škola nepožaduje prokázání zdravotní způsobilosti. 

d) Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným 
příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání. 

3 Kritéria přijímacího řízení 

a) Průměr prospěchu uchazeče za první pololetí posledního ročníku základní školy (nebo 
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) převedený na body. 

b) Hodnocení jednotných přijímacích testů uchazeče z českého jazyka a literatury a z matematiky 
převedené na body. 

c) Klasifikace uchazeče z předmětů: český jazyk, matematika, 1. cizí jazyk v prvním pololetí 
posledního ročníku (nebo v odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) převedený na body. 

d) Hodnocení ústního pohovoru převedené na body. 

e) Certifikátem doložené úspěšné složení jazykové zkoušky nebo programu DofE. 

f) Při rovnosti bodů rozhodne doložená účast uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno dle výsledného bodového hodnocení takto: 

a) Průměr prospěchu z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (nebo v odpovídajícím ročníku víceletého 
gymnázia) – 15 % celkového hodnocení 

Průměr klasifikace Body 

1,00–2,50 30–0 

Body jsou vypočteny podle průměrů v uvedeném rozsahu. Uchazeč, který má průměr 2,50 a horší, 

má bodové ohodnocení prospěchu ze základní školy 0. Žádný předmět nesmí být hodnocen 

stupněm nedostatečný, nepožadujeme výstupní hodnocení.  

b) Jednotné testy z českého jazyka a matematiky – 60% celkového hodnocení 

Předmět Body 

Matematika 60–0 

Český jazyk 60–0 
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Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru 

Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných 

výsledků ve dvou možných termínech. 

c) Klasifikace vybraných předmětů v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (nebo v odpovídajícím 
ročníku víceletého gymnázia) – 15% celkového hodnocení  

Předmět Klasifikace Body 

Matematika 1–3 10–5 

Český jazyk 1–3 10–5 

Cizí jazyk 1–3 10–5 

d) Hodnocení ústního pohovoru – 5 % celkového hodnocení 

Předmět Body 

Ústní pohovor 10–0 

Při ústním pohovoru bude hodnocena motivace ke studiu a sebeprezentace. 

e) Jazykové zkoušky a program DofE – 5% celkového hodnocení 

Za certifikát dokazující úspěšné absolvování jazykové zkoušky nebo programu THE DUKE OF 

EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARDS uchazeč obdrží 5 bodů. Maximálně může uchazeč za 

certifikáty získat 10 bodů. 

Celkové hodnocení = součet všech bodů dle odstavců a) až e) – celkem maximálně 200 bodů. 

Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů dle získaných bodů až do 
naplnění kapacit. 

f) Při rovnosti bodů rozhoduje umístění v olympiádách – 1. až 5. místo (neplatí pro předměty 
výchovné – VV, TV, HV): 

 oblastní – okresní kolo 5 bodů 
 krajské kolo 10 bodů 
 celostátní 15 bodů 

Toto hodnocení je pouze doplňkové, umožňuje seřadit uchazeče, kteří dosáhli stejného celkového 

bodového hodnocení. 
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4 Obecné informace 

1. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 
pořadí podle hodnocení dle bodu 3 (Kritéria přijímacího řízení).  

2. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách školy nejpozději 
dne 30. dubna 2022. Tím se rozhodnutí o přijetí považuje za doručené. Nepřijatým žákům bude 
rozhodnutí odesláno poštou. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze adresátu doručit, 
se ukládá po dobu 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno. Pak je považováno za 
doručené.  

3. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek 
přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení 
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) obsahující podpůrná 
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. 

4. U uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole 
mimo území ČR, a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, se 
ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce formou pohovoru. 

5. Uchazeč musí po oznámení rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním 
zápisového lístku (do 10 pracovních dnů). 

6. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí 
o přijetí ke vzdělávání. 

7. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definované výjimky).  

8. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí.  

9. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy, pokud nebude naplněn předpokládaný stav žáků. 

 

Ústí nad Labem 31. ledna 2022 

 

 

Ing. Roman Jireš v. r. 
ředitel 


