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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

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 2019/2020 

Obor 6341M/02 Obchodní akademie  

(zaměření cestovní ruch, zaměření právo a finance)  - denní forma studia 

Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky 

V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná přijímací zkouška formou jednotné přijímací 

zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Maximální počet bodů z jednotné 

přijímací zkoušky je 100. Kritériím přijímacího řízení nevyhověl a ke studiu nebude přijat 

uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 6 bodů nebo z testu z českého jazyka a 

literatury méně než 10 bodů. 

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 

Při hodnocení výsledků předchozího vzdělávání se započítává průměr z prospěchu 1. a 2. 

pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

Uchazeč může získat maximálně 100 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. 

Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku v zahraničí a nemůže doložit vysvědčení 

z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky vydané v ČR, se podrobí 

rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jeho znalosti. Na základě tohoto rozhovoru může 

uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik mohou získat uchazeči za výsledky 

předchozího vzdělání. 
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Tabulka přepočtu průměrných prospěchů za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí 

posledního ročníku základního vzdělávání 

 
 
 
 
 
 
 

I. Prospěch na ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 

Průměr prospěchu 
za poslední tři 

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 

 

Uchazeči, který není státním občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se 

při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena 

rozhovorem. 

 

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) x váha 0,6 

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 – zaměření cestovní ruch  8 uchazečů 

Obor 6341M/02 Obchodní akademie – zaměření právo a finance  8 uchazečů 
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Postup uchazečů o studium 

 

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku ze ZŠ odevzdat osobně od 13. 5. do 16. 5. 2019 na 

adresu Soukromé obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o., nám. V. Řezáče 5, 360 09 

Karlovy Vary, nebo poštou. 

Pro obor Obchodní akademie není potřeba na přihlášce doplňovat lékařský posudek. 

Současně s přihláškou je nutné odevzdat VÝPIS VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z 1. KOLA.  

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 6. května 2019 

 

 

Mgr. Kateřina Lamiová 

ředitelka školy 


