Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk,
Hlavní třída 31
Kritéria přijímacího řízení
pro první kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 pro školní rok 2021/2022,
obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání.
V rámci přijímacího řízení budou uchazeči hodnoceni podle následujících kritérií.
1.

Hodnotí se výsledky, kterých uchazeči dosáhli v rámci jednotné přijímací zkoušky
z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky a její aplikace.
Z testu z českého jazyka a literatury může uchazeč získat maximálně 50 bodů.
Z testu z matematiky a její aplikace může uchazeč získat maximálně 50 bodů.

2.

Hodnotí se výsledky, kterých uchazeči dosáhli na vysvědčení v prvním pololetí
osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku základní školy, resp. na
vysvědčeních odpovídajících daným ročníkům víceletého gymnázia (VG). Prospěch
uchazeče bude převedený na body na základě průměru vypočítaného ze známek
uvedených na příslušných vysvědčeních a zaokrouhleného na dvě desetinná místa.
Za výsledný průměrný prospěch budou uchazeči přiděleny tyto body:
1. pololetí osmého ročníku (a odpovídající ročník VG)
Výsledný průměrný prospěch:
1,00 – 1,25
33 bodů
1,26 – 1,50
25 bodů
1,51 – 1,80
17 bodů
1,81 – 2,00
10 bodů
2,01 a více
5 bodů
1. pololetí devátého ročníku (a odpovídající ročník VG)
Výsledný průměrný prospěch:
1,00 – 1,25
1,26 – 1,50
1,51 – 1,80
1,81 – 2,00
2,01 a více

33 bodů
25 bodů
17 bodů
10 bodů
5 bodů

Uchazeči, který má na některém z výše uvedených vysvědčení některý předmět
hodnocen známkou 4, resp. 5, bude za vysvědčení přiděleno 0 bodů.
V rámci přijímacího řízení lze získat maximálně 166 bodů, z toho 100 bodů, což je 60,24
%, lze získat z jednotné přijímací zkoušky a 66 bodů, což je 39,76 %, lze získat na
základě výsledků z vysvědčení.
Podle celkového počtu dosažených bodů budou uchazeči seřazeni sestupně. Ke
vzdělávání do prvního ročníku budou přijati ti uchazeči, kteří splní kritéria
přijímacího řízení a dosáhnou v součtu největšího celkového počtu bodů.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží současně s přihláškou ke
vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do
příslušné kategorie podle druhu znevýhodnění a s návrhem úprav podmínek přijímacího
řízení.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při
přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost
českého jazyka u těchto osob ověří rozhovorem komise jmenovaná ředitelem školy.
Uchazeč, který nekoná v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona jednotnou zkoušku z
českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí všech uchazečů hodnocených na
základě všech kritérií zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného
pořadí, které vytvoří ředitel školy na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky
z matematiky a její aplikace a dalších kritérií přijímacího řízení.
V případě dosažení shodného celkového počtu bodů u uchazečů na posledním
přijímaném místě rozhodne o pořadí těchto uchazečů následující:
I. Lepší hodnocení v rámci jednotné přijímací zkoušky, kterého uchazeč dosáhl:
a) z testu z českého jazyka a literatury; při shodě
b) z testu z matematiky a její aplikace; při shodě
c) při řešení otevřených úloh z matematiky a její aplikace.
II. V případě, že i nadále bude na posledním přijímaném místě více uchazečů,
rozhodne o jejich pořadí lepší výsledný průměrný prospěch, kterého uchazeč
dosáhl:
a) na vysvědčení v 1. pololetí deváté třídy, resp. na vysvědčení odpovídajícího
ročníku VG;
b) v případě shody bude porovnáván průměrný prospěch, kterého uchazeč
dosáhl na vysvědčení ve 1. pololetí osmé třídy, resp. na vysvědčení
odpovídajícího ročníku VG.
Další podmínky nezbytné pro přijetí uchazeče:
- Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní
docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní
docházky. Tuto skutečnost doloží uchazeč předložením vysvědčení z posledního
ročníku při zahájení vzdělávání na střední škole.
- Uchazeči, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, musí nejpozději
při zahájení vzdělávání na střední škole doložit doklad potvrzující oprávněnost svého
pobytu na území České republiky.

V Šumperku 28. ledna 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk,
Hlavní třída 31
Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 první kolo přijímacího řízení do oboru
vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání.
Uchazeč odevzdá řádně vyplněnou přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021.
Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. Lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
Uchazeč v rámci přijímacího řízení vykoná jednotnou přijímací zkoušku (státní) z českého
jazyka a z matematiky. Školní přijímací zkouška se z rozhodnutí ředitele školy nekoná.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání
78–42–M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání je 30 žáků.

Šumperk 28. ledna 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy

