
   Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 
 

Kritéria platná pro 1. kolo přijímacího řízení  

 
 

1. Všeobecná ustanovení 
 

Přijímací řízení na Obchodní akademii, Chrudim, Tyršovo náměstí 250 bude probíhat 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

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

MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.  

 

2. Počet přijímaných žáků 
 

V prvním kole bude přijato do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 

Obchodní akademie 84 uchazečů. Jedno místo bude ponecháno pro potřeby odvolacího řízení. 

 

3. Konání jednotné přijímací zkoušky 

 

Součástí 1. kola přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a z matematiky.  

 

4. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) 

 

• 1. řádný termín - 12. duben 2022; 

2. řádný termín – 13. duben 2022; 

 

• 1. náhradní termín – 10. květen 2022; 

2. náhradní termín – 11. květen 2022; 
 

5. Úprava podmínek JPZ pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Součástí přihlášky ke studiu na naší škole musí být platné doporučení školského 

poradenského zařízení pro uzpůsobení podmínek JPZ. Ředitelka školy zajistí úpravu 

podmínek při konání JPZ dle doporučení školského poradenského zařízení. 

6. Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční 

školy 

 

Přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a nevzdělávali se ani 

část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání 

ve středních a vyšších odborných školách řídí § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem před komisí. V případech, kdy jednotnou 

zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury 

podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitelka školy ve spolupráci s  Cermatem tzv. 

redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení. 

Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu JPZ z českého jazyka a literatury. Pořadí 



uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí 

uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Uchazeč, který nekoná jednotnou 

přijímací zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na 

základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí 

všech uchazečů bez výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL. 

Pozn. Při hodnocení prospěchu klasifikace ze zahraniční školy bude převedena na českou 

klasifikační stupnici. 

 

 

7. Hodnocení uchazečů 
 

V prvním kole přijímacího řízení bude přijato ke studiu 84 uchazečů na základě výsledku 

přijímacího řízení, který zahrnuje dvě části: 
 

7.1 - 1. část – lze získat maximálně 50 bodů 
 

Tato část zahrnuje: 

a) znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčeních ze základní školy – max. 40 

bodů; 

b) skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče – max. 10 

bodů. 
  

7.2 - 2. část – lze získat maximálně 100 bodů 
 

Tato část zahrnuje: 

jednotnou přijímací zkoušku z: 

• českého jazyka a literatury – maximální počet bodů je 50; 

• matematiky – maximální počet bodů je 50. 

 

 

Kritériem pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení  

je dosažení hranice minimálně 25 bodů z 2. části hodnocení uchazečů.  

 
 

Z obou částí může uchazeč získat maximálně 150 bodů. 

 

 

8. Způsoby hodnocení 
 

8.1 - 1. část (lze získat maximálně 50 bodů): 
 

 - 8.1a) znalosti uchazečů vyjádřené klasifikací na vysvědčeních ze základní školy (lze získat 

maximálně 40 bodů – max. 20 bodů za vysvědčení z předposledního ročníku a 20 bodů za 

vysvědčení z posledního ročníku): 

 

• Pro hodnocení znalostí bude posuzována celková průměrná klasifikace za druhé 

pololetí předposledního a první pololetí posledního ročníku (potvrzená základní 

školou nebo úředně ověřené kopie vysvědčení). 
 

Tabulka hodnocení průměrného prospěchu 
 

ø prospěch body   ø prospěch body 

do 1,20 20   do 1,75 9 

do 1,25 19   do 1,80 8 

do 1,30 18   do 1,85 7 



do 1,35 17   do 1,90 6 

do 1,40 16   do 1,95 5 

do 1,45 15   do 2,00 4 

do 1,50 14   do 2,05 3 

do 1,55 13   do 2,10 2 

do 1,60 12   do 2,15 1 

do 1,65 11   nad 2,15 0 

do 1,70 10     

 

Pozn. 

Podle § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 

2019/2020, bude nahrazeno hodnocením na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 

2019/2020. 

 

- 8.1b) Skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče doložené 

písemně za školní roky 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 – lze získat maximálně 10 bodů. 

• Aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách, 

soutěžích, projektech, zájmová činnost apod.) dokládá uchazeč nejpozději do 31. 3. 

2022. 

Tabulka hodnocení 

   

Hodnocení   body 

Vědomostní soutěže a olympiády - doložené kopií 

diplomu   

 - školní kolo 1. - 3. místo 1 

 - okresní kolo 1. - 3. místo 3 

 - krajské kolo 1. - 3. místo 5 

 - celostátní kolo do 5. místa 10 

Aktivní účast ve školních projektech a dalších soutěžích, 

získané certifikáty 
max. 2 

Doložená dlouhodobá mimoškolní činnost (sportovní, 

vzdělávací, zájmová)  
max. 2 

 

Za tuto část lze získat maximálně 50 bodů. 

 

8.2 - 2. část: lze získat maximálně 100 bodů 
  

– přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. 

 

Český jazyk  

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout: 50; 

Časový limit na zpracování: 60 minut; 

Typy úloh: otevřené i uzavřené; 

Povolené pomůcky: psací potřeby. 

 



Matematika 

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout: 50; 

Časový limit na zpracování: 70 minut; 

Typy úloh: otevřené i uzavřené; 

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby. 

 

Za tuto část lze získat maximálně 100 bodů.  

 

Za obě části lze získat maximálně 150 bodů (součet bodů v částech 7.1a, 7.1b, 7.2).  

 

Pokud dojde ke shodnému celkovému součtu bodů, využijeme doplňující kriteria postupně 

takto: 

• celkový počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku;  

• počet bodů za český jazyk a literaturu v jednotné přijímací zkoušce; 

• počet bodů za matematiku v jednotné přijímací zkoušce; 

• klasifikace z předmětů český jazyk a matematika za 1. pololetí posledního ročníku; 

• klasifikace z předmětů český jazyk a matematika za 2. pololetí předposledního 

ročníku; 

• klasifikace z prvního cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku. 

 

Pozn.  

U absolventů zahraniční školy se namísto českého jazyka použije klasifikace z jazyka 

mateřského. 

 

 

Uchazeči budou přijímáni podle počtu získaných bodů až do naplnění kapacity oboru. 

 

 

 

9. Výsledky 1. kola přijímacího řízení  
 

  

Výsledky přijímacích zkoušek budou zpřístupněny Centrem do 28. dubna 2022 a zveřejněny 

nejpozději do 30. dubna 2022 pod registračním číslem uchazeče na webu školy 

www.oa.chrudim.cz. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu se budou rozdávat ve 

vestibulu školy po 30. dubnu 2022. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána 

poštou. Zároveň je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek a v případě nepřijetí 

přímo na místě podat odvolání.  

Dne 28. dubna 2022 budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 

Možnost nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí je 28. dubna 2022 v době od 13:00 do 

15:00 hodin v kanceláři školy. 

10. Zápisový lístek 

 

Zápisový lístek je nutné odevzdat ředitelce Obchodní akademie Chrudim do deseti 

pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí tj. zveřejnění seznamu přijatých 

uchazečů. V případě nedodržení této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke 

vzdělávání na Obchodní akademii Chrudim. 

Zpětvzetí ZL je možné v případě přijetí na základě odvolání.  

http://www.oa.chrudim.cz/


11. Odvolání 

 

Podle § 60e odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon lze proti rozhodnutí ředitelky školy 

podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

12. Další kola přijímacího řízení 

 

K naplnění předpokládaného počtu žáků v  1. ročníku vyhlásí ředitelka školy další kola 

přijímacího řízení. Ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání 

konat jednotnou přijímací zkoušku, budou přijímáni na základě hodnocení 1. části přijímacího 

řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

Chrudim 27. ledna 2022          Ing. Zdeňka Vichrová  

               ředitelka školy 
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