Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - 1. kolo
ZOHLEDŇUJEME ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
I. VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 PŘIJÍMÁME KE STUDIU NA ZÁKLADĚ KRITÉRIÍ
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VIZ III.
studijní obor OBCHODNÍ AKADEMIE (kód oboru: 63-41-M/02)
 60 žáků - zaměření Firemní management a zaměření Manažer informačních technologií
 30 žáků - zaměření Zahraniční obchod

II. SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY


doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách z matematiky, jazyka českého a anglického (od okres. kol výše)

III. KRITÉRIA PŘIJETÍ
Uchazeči budou hodnoceni podle:
 průměrného prospěchu z 2. pol. 8. třídy ZŠ (tercie 8-letého gymnázia) a průměrného prospěchu z 1. pol. 9.
třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia) – 39,76 %
 výsledků centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) – 60,24 %
Uchazeči mohou získat maximálně 166 bodů následovně:
 průměrný prospěch maximálně 66 bodů
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výsledek centrálně zadávaných jednotných testů maximálně 100 bodů
(z matematiky maximálně 50 bodů, z českého jazyka a literatury přepočteny maximálně 50 bodů)

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného
počtu 50 bodů z matematiky získají alespoň 10 bodů a z celkového možného počtu 50 bodů z českého jazyka
získají alespoň 10 bodů.
Budou přijati uchazeči, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to s nejvyšším počtem dosažených bodů, do
počtu ad I. V případě naplnění kapacity a rovnosti bodů rozhodují postupně následující kritéria:
 vyšší počet bodů dosažený z průměrných prospěchů
 lepší průměr známek 3 profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia) celkem
(matematika, cizí jazyk, český jazyk)
 lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia)
 lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (kvarty 8-letého gymnázia)
 další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - výsledky v soutěžích a
olympiádách (viz II.)
Kritéria přijetí žáků ze zahraničních škol:
Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České
republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška
z českého jazyka (českého jazyka a literatury), znalost českého jazyka se u těchto osob ověří rozhovorem.
U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a
prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení
výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto
uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
Ing. Hana Štěpanovská, ředitelka školy

