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Přijímací řízení pro 1. ročník ve školním roce 2022/2023
K přijímacím zkouškám na střední školu budou pozváni uchazeči, kteří podají v termínu do 1. 3. 2022
řádně vyplněnou přihlášku na předepsaném tiskopisu. Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami také vyjádření školského poradenského zařízení.
Termín podání přihlášek
Škola a vzdělávací programy
I. termín
II. termín
III. termín
Střední škola:
Datum bude
▪ 63-41-M/02 Obchodní akademie
1. 3. 2022
--stanoveno.
▪ 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
1. 3. 2022
Vyšší odborná škola:
▪ 63-41-N/24 Finanční a ekonomické poradenství
31. 5. 2022
30. 8. 2022 29. 10. 2022
V přijímacím řízení pro školní rok 2022/23 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato:
▪ Obchodní akademie
60 žáků
▪ Ekonomické lyceum
30 žáků
▪ Finanční a ekonomické poradenství
40 studentů.
Podmínky přijetí na střední školu
Uchazeči musí splňovat předpoklady pro přijetí dané školským zákonem (zdravotní způsobilost, splnění
povinné školní docházky, u cizinců doklad o oprávněnosti pobytu v ČR). Uchazeči na střední školu budou
přijímáni podle následujících kritérií:
1. studijní výsledky na základní škole – průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí
9. třídy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia – maximálně 40 bodů
2. výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky – maximálně 60 bodů.
Uchazeči budou seřazeni podle celkového počtu bodů získaných podle obou kritérií. Při shodném počtu
bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem z jednotného testu z matematiky. Cizinci, na které
se vztahuje § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka.
Ve výsledkové listině je jim přiřazeno pořadí na základě redukovaného hodnocení všech uchazečů. Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání testů podle předloženého vyjádření poradenského zařízení.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 28. dubna 2022. Zveřejněním seznamu se
považují rozhodnutí o přijetí za oznámená. Nepřijatých uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
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.
Podmínky přijetí na vyšší odbornou školu
Podmínkou přijetí na vyšší odbornou školu je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené
maturitním vysvědčením. Přijímací zkoušky se konat nebudou. Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle
průměrného prospěchu u maturitní zkoušky.
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