Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Předběžná kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
1.

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.

2.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
obor Obchodní akademie 63-41-M/02
obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02

60
60

3.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
Přihlášky podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy (k vyplnění lze
použít vzor https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasekna-ss) do 1. března 2021.
Přijímací řízení bude probíhat odděleně pro oba obory školy. V případě zájmu o oba obory musí uchazeč
podat na každý obor samostatnou přihlášku.
Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis).
Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola.
U cizinců je nutné dodání potvrzení povolení k pobytu.
Pokud uchazeč požádá o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (§§ 20 a 59 školského zákona),
ověřuje se způsobilost se vzdělávat v českém jazyce formou rozhovoru komisionálně.
Nepožadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání.

4.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení
(navýšení času apod.).

5.

Kritéria
a)
b)
c)
d)

pořadí dle celkových výsledků testů z českého jazyka a matematiky
pořadí žáka dle celkového průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
pořadí žáka dle celkového průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
uchazeč nesmí být z žádného předmětu v 1. pol. 8. tř. a 1. pol. 9. tř. hodnocen stupněm dostatečným nebo
nedostatečným

Osmý a devátý ročník základní školy odpovídá tercii a kvartě osmiletého gymnázia.

Způsob hodnocení

6.

Žáci budou přijímáni na základě pořadí celkových výsledků testů z českého jazyka a matematiky (pořadí
výsledků přepočteno koeficientem 0,6) a na základě pořadí průměrného prospěchu z 1. pololetí 9. třídy a
průměrného prospěchu 1. pololetí 8. třídy (jednotlivé průměry se zaokrouhlují dle pravidel matematiky
na 2 desetinná místa; pořadí průměrů bude přepočteno koeficientem 0,2).
V případě rovnosti součtu pořadí má přednost uchazeč podle kritéria v bodu 6. a (poté 6. b, 6. c)
Příklad výpočtu:
a)
b)
c)

pořadí dle součtu celkových výsledků testů z českého jazyka a matematiky
pořadí dle celkového průměrného prospěchu 1. pololetí 9. třídy
pořadí dle celkového průměrného prospěchu 1. pololetí 8. třídy
součet

10
5
20

přepočteno koeficientem 0,6 = 6,00
přepočteno koeficientem 0,2 = 1,00
přepočteno koeficientem 0,2 = 4,00

11,00

7.

Uchazeč obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám (1. termín 12. 4. a 2. termín 13. 4. 2021), zároveň informac i
o místě a termínu případného nahlédnutí a vyjádření se ke spisu před rozhodnutím o přijetí.

8.

Ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup do 2 dnů po
obdržení výsledků z Centra zveřejní pořadí uchazečů a seznam přijatých uchazečů. Dle pokynů Centrum
zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2021; do celkového hodnocení se započítává lepší
výsledek z obou termínů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Nepřijatým uchazečům
bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si bude
moci rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout na sekretariátu školy.
Je nutné, aby do 3 pracovních dnů bylo podáno odvolání (ředitel školy vyhoví odvolání v případě, že se
uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči).

9.

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně
uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit
jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě
odvolání.

10. Nezbytným předpokladem, aby se uchazeč stal žákem školy, je splnění povinné školní docházky (doloží kopii
vysvědčení za 2. pololetí 9. třídy do 1. 9. 2021).
Případné informace na telefonních číslech 326 718 060, 326 718 051, www.oamb.cz
Ing. Renáta Vícová v. r.
ředitelka školy

