Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA VOŠE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 2 studijní skupiny VOŠE – 1 studijní skupina obor
BANKOVNICTVÍ, 1 studijní skupina obor ÚČETNICTVÍ. Přijato bude maximálně 40 uchazečů - obor BAN,
40 uchazečů - obor UCE. V případě nenaplnění předpokládaného stavu studentů budou po skončení
prvního kola přijímacího řízení vyhlášena další kola přijímacího řízení. Předpokládaný termín druhého kola je
30. 8. 2017.
V dalších kolech přijímacího řízení, pokud budou vyhlášena, budou uchazeči přijímáni dle stejných kritérií
jako v 1. kole. Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol
k dispozici volná místa.
Termín přijímacího řízení 2. kolo:

30. srpen 2017

Kritéria rozhodování o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání pro:
•

Vzdělávací program BANKOVNICTVÍ, obor 63-43-N/03 Finančnictví a bankovnictví

•

Vzdělávací program ÚČETNICTVÍ, obor 63-41-N/15 Ekonomika a podnikání

❖ Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Studenti, kteří úspěšně složili
maturitní zkoušku, budou přijímáni ke studiu až do naplnění kapacity 1. ročníku. Přihlášky ke studiu
pro 2. kolo je třeba podat nejpozději do 15. srpna 2017, úspěšné složení maturitní zkoušky nutno
doložit zasláním ověřené kopie maturitního vysvědčení. Přehled klasifikace na přihlášce musí být
potvrzený ředitelem střední školy.
❖ V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu
dosaženého u maturitní zkoušky.
❖ V případě rovnosti průměrného prospěchu dosaženého u maturitní zkoušky bude dána přednost
uchazeči s lepší známkou z předmětů z výročního vysvědčení 4. ročníku v následující posloupnosti:
1.
2.
3.

anglický jazyk (německý jazyk popř. další cizí jazyk)
matematika
český jazyk

Oznámení výsledků přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny uchazečům osobně dne 30. srpna 2017 a zároveň jim budou
vydána rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.
Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, podáním učiněným u ředitelky Obchodní akademie a Vyšší odborné

školy ekonomické, Tábor, Jiráskova 1615.

V Táboře dne 15. 3. 2017

Mgr. Jana Turanová
ředitelka školy
Aktualizace kritérií pro 2. kolo přijímacího řízení provedena 1. srpna 2017

