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Přijímací řízení pro školní rok 2022-2023 

Ředitelka Soukromé obchodní akademie, spol. s.r.o. podle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle 

vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 

Sb., vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (úprava podmínek při přijímání uchazečů se speciálními 

vzdělávacími potřebami) stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků přijímaných pro 

školní rok 2022/2023. 

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 2022. 

 

Škola nabízí dva obory:  

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

Čtyřleté denní, kombinované a distanční vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. 

Přijímáno bude v každé formě vzdělávání maximálně 30 žáků. 

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

Čtyřleté denní vzdělávání ukončené maturitní zkouškou. 

Přijímáno bude maximálně 30 žáků. 

 

Termíny přijímacích zkoušek: 

1. řádný termín: 12. dubna 2022  

2. řádný termín: 13. dubna 2022  

Termíny náhradních přijímacích zkoušek 

1. termín: 10. května 2022  

2. termín: 11. května 2022   

 

Zápisový lístek 

Uchazeč (zákonný zástupce) se dostaví do školy k předání zápisového lístku (uchazeči o denní 

studium) a zároveň k podpisu smlouvy o výuce (uchazeči o denní, kombinované, distanční studium) 

nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek. 

Podpůrná opatření při přijímací zkoušce 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření 

při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce a k přihlášce doloží příslušné doporučení 

školského poradenského zařízení. 
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Kritéria pro přijetí do 1. ročníku denní, kombinované a distanční formy vzdělávání 

s maturitní zkouškou 

 

1. Kritérium - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání 

 

1.1. Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu v 1. a  

2. pololetí 8 ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

1.2. Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků prospěchu 

ve 2. pololetí 8 ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ (mimo rok 2019/2020, ten se nehodnotí a 

hodnotí se 1. pololetí). 

Prospěch na ZŠ: 

 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 30 (součet za obě klasifikační období) 

2. Kritérium - hodnocení za chování 

 

2.1. Hodnocení za chování: 5 bodů za chování velmi dobré v každém klasifikačním období, tedy 

celkem 10 bodů 

 

3. Kritérium - výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce 

 

3.1.Uchazeč je hodnocen podle výsledku testů: Matematika max. 50 bodů 

Český jazyk a literatura max. 50 bodů 

4. Kritérium - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče 

 

4.1.Pokud uchazeč prokáže u pohovoru schopnosti, vědomosti a zájem o vybraný obor studia 

získá max. 25 bodů.  

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: 30+10+100+25 = 165  

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

ze základní školy. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší bodový zisk z 

testů. V případě další shody je kritériem prospěch z cizího jazyka za poslední klasifikační období. V 

případě opětovného shodného hodnocení je 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. Přijímáni 

budou uchazeči s nejvyšším bodovým součtem až do naplnění kapacity oboru. 

 

Přihlášení do 1. kola přijímacího řízení – náhradní termín: 

Do 1. kola přijímacího řízení v náhradním termínu se mohou přihlásit uchazeči, kteří byli přihlášeni 

do 1. kola (I. a II. termín) přijímacího řízení a nebyli na příslušné školy přijati, případně se nemohli 

ze závažných a omluvených důvodů zúčastnit 1. kola v řádných termínech. 

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. 

 

Další kola přijímacího řízení  

K naplnění předpokládaného stavu mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení. Při přijímacím 

řízení v dalších kolech se postupuje jako v 1. kole, ale nekoná se jednotná přijímací zkouška. Na 

přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního 

vzdělávacího programu. Termíny školní přijímací zkoušky se budou konat nejdříve 14 dní po 

vyhlášení příslušného kola. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 7 

pracovních dní před konáním této zkoušky.  

 

V Žatci dne 11. ledna 2022     Ing. Hana Anežka Lýrová. v. r. 

ředitelka školy 


