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

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Ev. č.: OA 0370/2022
Podle § 60 odst. 2, písm. a), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění a zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášky
č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, stanovuji pro
přijímání ke vzdělávání na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické, Tábor, Jiráskova 1615, pro školní rok
2019/2020 následující kritéria:
Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě třídy oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a jedna třída oboru 78-42M/02 Ekonomické lyceum. Přijato bude maximálně 90 žáků, do jedné třídy maximálně 30 žáků.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek – 1. kolo: 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022.
1. náhradní termín: 10. 5. 2022, 2. náhradní termín: 11. 5. 2022.
Termín přijímacího řízení 2. kolo – pouze 63-41-M/02 Obchodní akademie:
9. 6. 2022
Počet volných míst ve 2. kole – pouze 63-41-M/02 Obchodní akademie:
minimálně 5 (do naplnění kapacity)
Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

KRITÉRIA ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ – NEPŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBORY:
63-41-M/02 Obchodní akademie
1. Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení podá uchazeč nejpozději 31. května 2022 (datum poštovního razítka).
Přihlášku je možné doručit osobně do kanceláře školy nejpozději 31. května 2022 do 12:00 hod. Přihláška
musí obsahovat náležitosti uvedené v § 1 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění a podává se na tiskopisu
stanoveném MŠMT ČR. Součástí přihlášky bude výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, která byla konána ve školním roce 2021/2022. Žák, který nekonal
jednotnou přijímací zkoušku, nemůže být přijat ke studiu.
2. Cizinci, na něž se vztahuje § 20, odst. 4 školského zákona, nekonají podle § 60b, odst. 5 na žádost jednotnou
zkoušku z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v příslušných
oborech vzdělávání, bude ověřena ústním pohovorem. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky
osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří
pořadí uchazečů na základě redukovaného pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného
oboru vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Redukované pořadí neobsahuje výsledek testu
z českého jazyka a literatury. Redukované pořadí určí výsledné pořadí uchazečů stanovené podle § 60d odst.
3 školského zákona.
3. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnoceni podle následujících kritérií:
a) výsledky jednotné přijímací zkoušky z 1. kola - max. 100 bodů (max. 60 %),
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (prospěch na ZŠ) – max. 40 bodů (max. 24%)
c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (certifikáty,
výsledky v soutěžích)(max. 16%).
4. Vysvědčení z předchozího vzdělávání doloží uchazeč potvrzením ředitele základní školy na přihlášce ke studiu
nebo předložením originálů, případně úředně ověřených kopií příslušných vysvědčení.

5. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se stanoví na základě známek z vyučovacích předmětů
český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, občanská výchova, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie,
přírodopis a známky z chování na výročním vysvědčení 8. ročníku a pololetním vysvědčení 9. ročníku základní
školy. Je-li vzdělávací obsah některých předmětů integrován do společného předmětu, započítává se
prospěch z tohoto společného předmětu tolikrát, kolik předmětů integruje. Za samé výborné z předmětů podle
první věty dostává uchazeč celkem 20 bodů za každé vysvědčení (celkem tedy maximálně 40 bodů), při
snížení jedné známky o jeden stupeň se počet bodů snižuje vždy o 1 bod. Záporné body se nepřidělují, pokud
by došlo k odpočtu více než 20 bodů, uchazeči se za příslušné vysvědčení započítá 0 bodů. Pokud bude žák
hodnocen z některého z těchto předmětů známkou 4, je z tohoto vysvědčení započteno 0 bodů.
6. V případě, že žák absolvoval 2. pololetí 8. ročníku ve školním roce 2019/20, bude se počítat hodnocení za
1. pololetí 8. ročníku školního roku 2019/2020.
7. Z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, lze započítat body:
8. a) za získání mezinárodního jazykového certifikátu úrovně A2 (YLE, KET, ÖSD, Goethe-Zertifikat) 10 bodů
a úrovně B1 (PET, ÖSD, Goethe-Zertifikat ) 20 bodů. Ten musí být doložen úředně ověřenou kopií
nejpozději 31. 5. 2022 do 12:00 hod.
9. b) za výrazné umístění v předmětových soutěžích typu A (dle Věstníku MŠMT): Olympiáda v Čj, Soutěže
v cizích jazycích (Aj, Frj, Nj, Rj), Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda,
Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Astronomická olympiáda, a to
kategorie pro 8. třídu ZŠ nebo pro 9. třídu ZŠ. Za umístění v uvedených soutěžích se přičítají kladné body
podle umístění a kola soutěže takto:
10. Okresní kolo: 1. místo – 20 bodů
Krajské kolo: 1. místo – 30 bodů
2. místo – 15 bodů
2. místo – 25 bodů
3. místo – 10 bodů
3. místo – 20 bodů
Umístění v soutěžích musí být doloženo diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou pořadatelem soutěže
nebo jejich úředně ověřenými kopiemi nejpozději 31. 5. 2022 do 12:00 hod.
11. Za různá umístění v jedné soutěži se započítává pouze nejvíce bodově ohodnocená skutečnost. Součet
v odstavci 6 a 7 může být dle § 60d školského zákona maximálně 40% z celkového počtu bodů (66 bodů).
12. V průběhu přijímacího řízení vystupují uchazeči pod přidělenými registračními čísly, registrační číslo obdrží
každý uchazeč mailem, který bude uveden v přihlášce.
13. Výsledné bodové hodnocení každého uchazeče je součtem bodů za hodnocení dosažené při jednotné
zkoušce, prospěch na ZŠ a za umístění v soutěžích nebo za certifikát. Pořadí úspěšnosti při přijímacím řízení
vyhodnotí počítačový program.
14. V případě rovnosti dosažených bodů bude dána přednost uchazeči dle dosažených bodů v následující
posloupnosti: výsledky jednotné zkoušky, lepší bodové hodnocení ze ZŠ, průměrný prospěch na vysvědčení
ze všech předmětů v 1. pololetí 9. třídy, průměrný prospěch na výročním vysvědčení ze všech předmětů
8. třídy. V případě, že nastane shoda i zde, rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ postupně
z těchto předmětů: český jazyk a literatura, matematika, první cizí jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie,
přírodopis, občanská výchova.
15. Ze všech uchazečů o studium v oborech vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie, kteří splnili podmínky
přijímacího řízení v daném kole, bude na základě hodnocení podle kritérií stanovených v bodech 4 –10
sestaveno pořadí úspěšnosti uchazečů o studium. Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet
uchazečů tak, aby celkový počet přijatých žáků dosáhl stanoveného počtu přijímaných.
16. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola
nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.
17. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží společně s přihláškou, podle § 1, odst. 1, písm. h)
Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
18. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů (pořadí úspěšnosti) na základě výše uvedených
kritérií bude ve 2. kole zveřejněn ve vestibulu školy a na internetu (www.oatabor.cz) nejpozději 9. 6. 2022.
19. Písemná rozhodnutí o přijetí ke studiu nebudou zasílána, rozhodnutí o přijetí se považuje za oznámené
dnem zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

20. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou ve 2. kole odeslána zákonným zástupcům přihlášených
uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem určeným do vlastních rukou nebo
prostřednictvím datové schránky nejpozději do dvou pracovních dnů po termínu konání přijímací zkoušky.
21. Případná další kola přijímacího řízení mohou být v jednotlivých oborech vzdělávání vypisována pouze
v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa.
22. Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů
ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním učiněným u ředitele Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy ekonomické, Tábor, Jiráskova 1615. Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
23. Vzniknou-li v důsledku neodevzdání zápisových lístků některými uchazeči v některém oboru vzdělávání volná
místa, ředitel školy vyhoví příslušnému počtu odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení.
Bude se při tom řídit pořadím uchazečů podle bodu 4 –10.
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