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Čj. Ř 31/2022   

    

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Vyhlašuji podle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a příslušných 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro následující studijní obory: 

• dvě třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (60 žáků)    

• dvě třídy pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (60 žáků)    

• jednu třídu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie (30 žáků) (školní vzdělávací program 

Informatika v ekonomice)    

Vyučované cizí jazyky:    

Obchodní akademie a ekonomické lyceum: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk.  

Informační technologie: anglický jazyk, německý jazyk.   

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:    

V souladu s § 60 odst. (4) školského zákona rozhodne ředitel školy u uchazečů se speciálními vzdělávacími 

potřebami podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky.    

Povinné jednotné přijímací zkoušky:    

12. 4. 2022 (1. termín)    

13. 4. 2022 (2. termín)  

Náhradní termín:    

10. 5. 2022 (1. termín)   

11. 5. 2022 (2. termín)    

Přihláška musí být doručena do 1. března 2022 osobně nebo poštou. Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení 

od lékaře. Vyplňte mail zákonného zástupce, na který obdržíte pozvánku žáka k jednotným přijímacím zkouškám. 

Pokud máte datovou schránku pro fyzickou osobu, také ji na formuláři uveďte.    

Úřední hodiny studijního oddělení školy: po–pá 10:00 –15:30 h.   
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Kritéria přijímacího řízení:   

Uchazeč může získat maximálně 166 bodů.    

Dosažený prospěchový průměr za klasifikační období:     

2. pololetí 8. ročníku (33 bodů)    

1. pololetí 9. ročníku (33 bodů)    

V případě, že uchazeč získal hodnocení za 2. pololetí 8. ročníku ve školním roce 2019/2020, budou body přiděleny za 

dosažený prospěchový průměr za klasifikační období 1. pololetí školního roku 2019/2020 a 1. pololetí školního roku 

2020/2021.    

Průměr Body Průměr Body Průměr Body 

1,00 – 1,05 33 1,58 – 1,62 22 2,13 – 2,17 11 

1,06 – 1, 12 32 1,63 – 1,67 21 2,18 – 2,22 10 

1,13 – 1, 17 31 1,68 – 1,72 20 2,23 – 2,27 9 

1,18 – 1,22 30 1,73 – 1,77 19 2,28 – 2,32 8 

1,23 – 1,27 29 1,78 – 1,82 18 2,33 – 2,37 7 

1,28 – 1,32 28 1,83 – 1,87 17 2,38 – 2,42 6 

1,33 – 1,37 27 1,88 – 1,92 16 2,43 – 2,47 5 

1,38 – 1,42 26 1,93 – 1,97 15 2,48 – 2,52 4 

1,43 – 1,47 25 1,98 – 2,02 14 2,53 – 2,57 3 

1,48 – 1,52 24 2,03 – 2,07 13 2,58 – 2,62 2 

1,53 – 1,57 23 2,08 – 2,12 12 2,63 – 2,67 1 

    2, 68 a vyšší 0 

    

Body získané za dosažený prospěchový průměr za klasifikační období se na celkovém hodnocení splnění kritérií 

přijímacího řízení podílejí 40 %.   

Výsledek jednotné přijímací zkoušky:    

• z českého jazyka a literatury    

• z matematiky    

Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je z každého 

předmětu 50 bodů. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího 
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řízení podílí 60 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného 

předmětu.    

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke 

vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, 

která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.    

Celkové hodnocení:    

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů dosažených za prospěchový průměr za klasifikační období 

(40 %) a výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 %).    

Při rovnosti bodů dvou a více uchazečů v přijímacím řízení rozhoduje o pořadí lepší výsledek přijímací zkoušky z 

matematiky, pokud tento výsledek neumožní stanovit pořadí, rozhoduje dále lepší výsledek přijímací zkoušky z 

českého jazyka a literatury, pokud tento výsledek neumožní stanovit pořadí, rozhoduje dále průměrný prospěch 

v 1. pololetí 9. ročníku, pokud tento průměrný prospěch neumožní stanovit pořadí, rozhoduje dále průměrný 

prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku. Pokud stále není možné stanovit pořadí, rozhoduje lepší známka z matematiky 

v 1. pololetí 9. ročníku, dále případně známka z matematiky ve 2. pololetí 8. ročníku (v případě, že uchazeč získal 

hodnocení za 2. pololetí 8. ročníku ve školním roce 2019/2020, je rozhodné období 1. pololetí školního roku 

2019/2020).   

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve škole u hlavního vchodu do 

budovy.    

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou neposílá.    

Uchazeči potvrdí svůj záměr vzdělávat se na Obchodní akademii Dušní tím, že ředitelce školy odevzdají svůj 

zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých 

uchazečů (§ 40 správního řádu v návaznosti na § 60a odst. 6 a § 183 školského zákona). V případě, že uchazeči 

zápisový lístek ve stanovené lhůtě neodevzdají, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. 

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.    

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu budou zaslána poštou doporučeně do vlastních rukou na adresu 

zákonného zástupce uvedeného na přihlášce, popř. do datové schránky fyzické osoby, má-li ji zákonný zástupce 

zřízenu. Tato rozhodnutí se ukládají na poště pod dobu 10 pracovních dnů, pak jsou považována za doručená.    

    

    

Praha 26. ledna 2022    

    

    

Ing. Alena Kocourková v. r.    

ředitelka školy 


