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Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 

Ředitelka Soukromé obchodní akademie, spol. s r. o., Ing. Romana Šrámková, podle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném 

znění, stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků přijímaných pro školní rok 

2023/2024. 

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňující 

dálkový přístup. Uchazeč odevzdá ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku pro 1. kolo 

přijímacího řízení do 1. března 2023. 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
 

Škola nabízí dva obory:  

 

1. Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie  

Čtyřleté denní, kombinované a distanční vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.  

Obchodní akademie (denní studium) – 20 žáků 

Obchodní akademie (kombinované studium) – 20 žáků  

Obchodní akademie (distanční studium) – 30 žáků 

 

2. Obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy  

Čtyřleté denní vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.  

Provoz a ekonomika dopravy (denní studium) – 20 žáků 

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku denní, kombinované a distanční formy 

vzdělávání 
 

1. Kritérium-hodnoceni na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  

1.1 Hodnocení uchazeče plnícího povinnou školní docházku: 

Uchazeč bude hodnocen podle celkového průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. ročníku 

a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (příp. odpovídajícího víceletého gymnázia) přepočtem 

na body. 
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1.2 Hodnoceni uchazeče, který má splněnou povinnou školní docházku: 

Uchazeč je hodnocen podle výsledků prospěchu v 1. a 2. pololetí předposledního ukončeného 

ročníku a výsledků prospěchu prvního pololetí posledního ukončeného ročníku školy, ve 

kterém plnil povinnou školní docházku. 

Přepočet prospěchu na body 

 prospěch        body  

 1,00 - 1,30           15 

 1,31 - 1,60           12 

 1,61 - 1,90            9 

 1,91 - 2,20            6 

 2,21 - 2,50            3 

Maximální počet bodů 45 (součet za tři klasifikační období) 

2. Kritérium-hodnocení za chování 

 

1.pololetí 8.třídy:   5bodů 

 

2.pololetí 8.třídy:   5bodů 

 

1.pololetí 9.třídy:   5bodů 

 

Celkový počet bodů 15. 

 

3. Kritérium – výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce  

 

Uchazeč je hodnocen podle výsledku testů:  

 

Matematika max. 50 bodů  
 

Český jazyk a literatura max. 50 bodů 
 

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího 

řízení uchazečem podílí nejméně 60 %. 

 

4.  Kritérium – mimořádné nadání uchazeče: 15 bodů  

Uchazeč může získat 15 bodů, pokud doloží: 

účast na olympiádách, soutěžích, mimořádné úspěchy v mimoškolních aktivitách atd.  

http://www.soazatec.cz/
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Výpočtový vzorec: K1 + K2+ K3+ K4  

K1 – počet bodů dosažených dle Kritéria 1 

K2 – počet bodů dosažených dle Kritéria 2 

K3 – počet bodů dosažených dle Kritéria 3 

K4 – počet bodů dosažených dle Kritéria 4 

 

Nejlepší možný výsledek: 45+15+100 + 15= 175 

Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným 

prospěchem ze základní školy. V případě další shody bude kritériem prospěch z cizího jazyka 

za poslední klasifikační období. V případě opětovného shodného hodnocení bude dalším 

kritériem prospěch z českého jazyka za poslední klasifikační období. 

Pokud dle § 60 odst. 3 školského zákona splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než 

kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Podle 

výsledků hodnocení přijímacího řízení bude pořadí zveřejněno v sekci výsledky přijímacího 

řízení I. kolo. Přijímáni budou uchazeči s nejvyšším bodovým součtem až do naplnění kapacity 

oboru.  

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku denní, kombinované a distanční formy vzdělávání jsou shodná 

pro 1. kolo přijímacího řízení, a to v řádném i náhradním termínu. 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude postupováno u přijímací zkoušky dle 

doporučení školského poradenského zařízení (vyhláška č. 353/2016 Sb. § 13. odst. 1). K 

přihlášce je proto třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení. 

Lékařské potvrzení není vyžadováno. 

 

Kritéria pro uchazeče cizince– Opatření obecné povahy 

 Č. j.: MŠMT-29772/2022-1 
 

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství (dále také „cizinec“) se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost 

přijímací zkouška z českého jazyka. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této 

osoby ověří rozhovorem. 

Rozhovor se bude konat v termínu konání přijímacích zkoušek tedy v době, kdy ostatní 

uchazeči konají JPZ z českého jazyka.  

http://www.soazatec.cz/
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Výsledkem konání rozhovoru bude stanovisko ano/ne. 

Pokud je výsledkem ano, uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení a přistupuje se 

k redukovanému hodnocení. 

Pokud je výsledkem ne, uchazeč kritéria přijímacího řízení nesplnil a není z důvodu nesplnění 

přijat.  

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v 

ukrajinském jazyce. 

Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 

zákona o opatřeních v oblasti školství.  

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení  
 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. 

Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do budovy školy 

(Svatováclavská 1404, Žatec) a na webových stránkách školy – www.soazatec.cz.  

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude 

rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemně.  

 

Odvolání  
Podle § 60 odst. 3 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitelky školy 

přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ředitelce školy. 

O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a sportu. 

 
 

 

 

V Žatci dne 27. 12. 2022     Ing. Romana Šrámková 

ředitelka školy 
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