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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Ředitelka Soukromé obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o., Mgr. Kateřina Lamiová, 

jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., a podle vyhlášky č. 353/2016 

Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

stanovuje 

pro druhé kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných  

pro školní rok 2018/2019 

Obor 6341M/02 Obchodní akademie -  dálková forma studia 

 
 
 
 
 
 
 

I. Prospěch na ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 

Průměr prospěchu 
za poslední dvě 

klasifikační období 

prospěch body 

1,00-1,19 100 

1,20-1,29 95 

1,30-1,39 90 

1,40-1,49 85 

1,50-1,59 80 

1,60-1,69 70 

1,70-1,79 60 

1,80-1,89 50 

1,90-1,99 40 

2,00-2,19 30 

2,20-2,39 20 

2,40-2,59 10 

2,60-2,99 5  
(minimální počet bodů pro 

přijetí) 
3,00 a více uchazeči nebudou přijímáni 

II. A  
Jednotná přijímací 

zkouška 

Test z českého jazyka a 
literatury 

 max. 50 bodů 

Test z matematiky max. 50 bodů 

II. B 
Pohovor 

Z českého jazyka a literatury  max. 50 bodů 
Z matematiky max. 50 bodů 

 

Pokud se uchazeč hlásí z nižšího ročníku ZŠ nebo ze ZŠ speciální, bude počet bodů za 

prospěch na ZŠ vynásoben záporným koeficientem 0,5. 

Z výše získaných bodů za prospěch na ZŠ bude odečteno za každou nedostatečnou 30 

bodů. 

Výpočet celkového počtu bodů dosažených v přijímacím řízení: 

počet bodů za I. kritérium (prospěch na ZŠ) x váha 0,4 + počet bodů za II. kritérium (jednotná 

přijímací zkouška nebo pohovor) x váha 0,6 
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Při shodnosti celkového počtu bodů budou rozhodovat postupně tato dílčí kritéria: 

 počet bodů z jednotné přijímací zkoušky celkem 

 počet bodů z testu z matematiky 

 počet bodů z testu z českého jazyka a literatury 

 

Předpokládané počty přijímaných žáků ke studiu 

Obor 6341M/02 Obchodní akademie – 10 uchazečů 

 

Náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali bude 

pohovor, kterým budou ověřeny znalosti z českého jazyka a literatury a matematiky. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 3. května 2018 

 

 

Mgr. Kateřina Lamiová 

ředitelka školy 


