Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Č. j.: 106/2019

Příloha č. 1

Kritéria pro přijetí ke studiu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 v prvním kole
přijímacího řízení v denní formě studia ve všech studijních oborech
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání:
63-41-M/02 Obchodní akademie: 30 žáků,
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Zahraniční obchod: 30 žáků,
78-42-M/02 Ekonomické lyceum: 30 žáků,
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost: 30 žáků.
Všichni uchazeči budou konat v souladu s §60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění jednotnou
přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky, která je stanovena v termínech: 12. dubna 2019
a 15. dubna 2019.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k přihlášce ke studiu doloží (nejpozději do 1. 3. 2019)
ověřenou zprávu ze školského poradenského zařízení (ŠPZ), mají možnost se souhlasem zákonného zástupce
konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách dle doporučení ŠPZ. Doložení po 1. 3. 2019 nebude
akceptováno.
Žáci budou přijímáni na základě bodového hodnocení složeného ze tří částí:
1) Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky
a) Český jazyk a literatura – max. 50 bodů.
b) Matematika a její aplikace - max. 50 bodů.
Maximální zisk 100 bodů.
Osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb. v platném znění), nekonají na žádost (předloženou nejpozději do 1. března 2019) jednotnou
zkoušku z českého jazyka a literatury. Tito žáci budou pozváni k ověření znalosti českého jazyka formou
rozhovoru. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude hodnocen podle bodu 1)
redukovaným hodnocením. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího
řízení – uchazeč nemůže být přijat ke studiu.

2) Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání:
Hodnotí se průměrný prospěch ve všech pololetích uvedených v přihlášce (1. a 2. pololetí předposledního
ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, popř. odpovídající ročníky víceletého gymnázia). Chování se
do průměru nezapočítává. Bodové hodnocení je dáno součtem průměrného prospěchu v uvedených
pololetích.
Součet průměrů

Bodů

3,00 – 4,00
4,01 – 5,00
5,01 – 6,00
6,01 a více

30
20
10
0

Pokud je uchazeč v některém období uvedeném v přihlášce hodnocen nejméně z jednoho předmětu
stupněm dostatečný (4) nebo nedostatečný (5), nebo je z některého předmětu nehodnocen, započítává se
mu 0 bodů bez ohledu na celkový součet průměrného prospěchu.
Maximální zisk 30 bodů.
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3) Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:
Hodnotí se maximálně dva nejlepší výsledky různých soutěží z oblasti matematiky, českého jazyka
a literatury, cizích jazyků, přírodních věd, společenských věd, ekonomiky, počítačové a korespondenční
gramotnosti, kultury a sportu, které uchazeč absolvoval v období let 2017 – 2019. Do hodnocení lze
zahrnout i mimoškolní aktivitu uchazeče – aktivní účast ve sportovní nebo kulturní činnosti ve stejném
období, získání jazykového certifikátu.
Úroveň soutěže

Bodů

Školní kolo (úspěšné absolvování)
Regionální a vyšší kolo (úspěšné absolvování)
Mimoškolní aktivita
Jazykový certifikát

3
5
3
5

Maximální zisk 10 bodů.
Uchazeč musí účast a umístění na soutěži prokazatelně doložit potvrzením ZŠ/G v části B přihlášky
ke studiu nebo ověřenou kopií diplomu či certifikátu. Mimoškolní aktivitu je nutno doložit potvrzením
sportovního klubu, zájmové organizace nebo ZUŠ přiloženým k přihlášce. Podklady lze doručit i dodatečně,
nejpozději však do 15. dubna 2019.

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 140 bodů.
Uchazeč může být přijat ke studiu, dosáhne-li v přijímacím řízení celkově 14 a více bodů.
Neúčast uchazeče u jednotné přijímací zkoušky je hodnocena jako nesplnění kritérií – uchazeč nemůže být
přijat ke studiu.
O přijetí rozhodne pořadí uchazeče dané dosaženým počtem bodů a počtem přijímaných žáků.
Vyskytne-li se více uchazečů se stejným bodovým hodnocením, určí se jejich umístění podle priorit
v následujícím pořadí:
•
•
•
•
•
•

bodové hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky,
bodové hodnocení výsledků předchozího vzdělávání,
bodové hodnocení výsledků soutěží,
součet průměrného prospěchu v hodnocených pololetích ZŠ/G,
bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky z matematiky,
bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

V Ostravě 29. ledna 2019
Ing. Eva Kazdová v. r.
ředitelka školy

