Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací řízení uchazečů ke studiu
ve školním roce 2019 pro školní rok 2019/2020
Podle zákona č. 541/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění rozhodl ředitel školy:

§1 Studijní obory
Ve školním roce 2018/2019 se přijímá:
•
•

30 žáků na obor 63-41-M/02 obchodní akademie
30 žáků na obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum

§2 Podmínky přijetí
Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je:
1) ukončené základní vzdělání,
2) poskytnutí studijních výsledků z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku,
3) vykonání jednotných přijímacích zkoušek.
§3 Přihlášky
1) Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2019 včetně, a to osobně nebo poštou.
2) Pokud je to možné, podepíší přihlášku oba zákonní zástupci.
3) Potvrzení od lékaře na přihlášce se nevyžaduje.

§4 Přijímací řízení
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky proběhne:
• 12. 4. 2019 – 1. termín 1. kola
• 15. 4. 2019 – 2. termín 1. kola
Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě:
1) jednotné přijímací zkoušky – váha 60%,
2) prospěchu z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk, zeměpis a dějepis v 8. ročníku a
v 1. pololetí 9. ročníku základní školy - váha 30%:
a) předmět, který je na vysvědčení klasifikován stupněm „výborný“, se hodnotí 3 body, předmět
hodnocený stupněm „chvalitebný“ 2 body, předmět hodnocený stupněm „dobrý“ 1 bodem,
b) žák nemůže být přijat, pokud na konci 8. ročníku nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen
známkou nedostatečný z některého z předmětů uvedených v §4 odst. 2,
3) umístění ve vědomostních soutěžích - váha 10%:
a) za umístění na 1. místě ve školním kole a za každé umístění na 1. - 3. místě v okresním,
krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů,
b) za umístění na 1. – 3. místě v jazykové soutěži pořádané OA TGM získá uchazeč 5 bodů,
c) za vykonání zkoušky Cambridge English YLE Flyers s úspěšností alespoň 10 erbů 10 bodů, za
úspěšné složení zkoušky KET nebo PET 10 bodů,
d) maximální počet započtených bodů je 20.
Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění známka z cizího
jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, dále pak známka z matematiky, českého jazyka a dějepisu.
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Školní přijímací zkouška se nekoná.

§5 Hodnocení cizinců
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka
a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v
přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

§6 Výpočet bodů
Celkový počet bodů dosažených v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
1) podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (ČJL a MAT dohromady) a max. bodového
zisku (tj. 100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
2) podíl bodů dosažených na základě §4 odst. 2a a max. bodového zisku (tj. 45) násobený 30 a
zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
3) podíl bodů dosažených na základě §4 odst. 3a a max. bodového zisku (tj. 20) násobený 10 a
zaokrouhlený na 2 desetinná místa.
Celkový max. počet bodů dosažených ze všech 3 částí je 100.

§7 Počty přijímaných uchazečů
V prvním kole přijímacího řízení je přijímáno 28 uchazečů po obor obchodní akademie a 28 pro
obor ekonomické lyceum. Dvě místa na každém oboru jsou určena pro odvolací řízení a další
kola přijímacího řízení

§8 Další kola přijímacího řízení
V souladu s §60f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se
v prvním kole nenaplnil stanovený počet pro jednotlivé obory.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Jindřichově Hradci dne 10. ledna 2019

Ing. Josef Janda v. r.
ředitel školy
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