
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 pro denní formu čtyřletého studia pro 
absolventy základní školy 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku střední 
školy a stanovuji: 

1.  Počty přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obor vzdělání: 

63-41-M/02 Obchodní akademie 4 třídy 120 uchazečů 

2.  Součástí 1. kola přijímacího řízení budou výsledky centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, které 
proběhnou na naší škole. 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů je stanoven na:   3. května 2021.  

2. řádný termín centrálně zadávaných testů je stanoven na:   4. května 2021. 

1. náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na:   2. června 2021. 

2. náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na:   3. června 2021. 

3.  Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole 
přijímacího řízení: 

• výsledky písemné zkoušky – centrálně zadávaných jednotných testů, 

• bonifikace za skutečnosti, které osvědčují schopnosti,vědomosti a zájmy uchazeče, 

• snížená známka z chování v prvním pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy. 

Uchazeči mohou získat maximálně 120 bodů následovně: 

v rámci centrálně zadávaných jednotných testů maximálně 100 bodů, a to: 

• 50 bodů za test z matematiky, 

• 50 bodů za test z českého jazyka. 

v rámci bonifikace za skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy  maximálně 20 bodů,  
a to: 

• za účast a umístění v celostátních soutěžích pořádaných MŠMT z českého jazyka, cizích jazyků, 
matematiky, dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie, přírodopisu a výchovy k občanství 
 

Celostátní kolo Body 

1. místo 15 

2. místo 10 

3. místo 5 

 

• za účast a umístění v krajských soutěžích pořádaných MŠMT z českého jazyka, cizích jazyků, 
matematiky, dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie, přírodopisu a výchovy k občanství 
 

Krajské kolo Body 

1. místo 10 

2. místo 7 

3. místo 5 

 

  



• za získání mezinárodně uznávaného certifikátu SERRJ o dosažené úrovni v jednom cizím jazyce  
 

Úroveň certifikátu Body 

B2 10 

B1 7 

A2 5 

 

v rámci hodnocení chování na ZŠ: 

• - 20 bodů za každý druhý stupeň z chování na ZŠ v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, 

• - 40 bodů za každý třetí stupeň z chování na ZŠ v 1. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. 

 

Při rovnosti bodů bude v daném pořadí: 

a) dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy z matematiky, 
b) dána přednost uchazeči, který získá větší počet bodů za skutečnosti, které osvědčují schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče, 
c) dána přednost uchazeči, který bude mít v součtu lepší průměrný prospěch za 1.poletí 8. třídy 

 a za 1. pololetí 9. třídy. 

 

Odborná zaměření (finance a daně, podniková ekonomika, cestovní ruch, mezinárodní obchod) si uchazeči volí 
při odevzdání zápisového lístku. Volbu provedou zapsáním 2 z uvedených zaměření v pořadí podle svých 
preferencí. Třídy se zvoleným odborným zaměřením budou naplňovány podle pořadí odevzdaných zápisových 
lístků. 

Při odevzdání zápisového lístku si uchazeč volí 2. cizí jazyk. Škola standardně nabízí výběr  z německého, ruského, 
španělského a francouzského jazyka, ale vyhrazuje si právo určit, které skupiny 2. cizího jazyka budou ve školním 
roce 2021/2022 otevřeny. Uchazeč při odevzdání zápisového lístku uvede 2 cizí jazyky, které preferuje. Rozřazení 
do vybraných jazykových skupin je prováděno na základě kritérií v tomto pořadí: zda žák studoval daný cizí jazyk 
na základní škole, počet bodů za centrálně zadávané jednotné testy a součet průměrného prospěchu za 1. pololetí 
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u přijímacího řízení (v průběhu 
přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na střední škole písemné vyjádření školského 
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) s konkrétním 
uvedením doporučení k průběhu přijímacích zkoušek. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel. 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na 
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena na základě pohovoru s ředitelem 
školy. Dále bude postupováno podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu  vzdělávání. 

Ve Zlíně dne 25. 1. 2021  

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. 
ředitel školy 


