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Krité ria pr ijí mací ho r í zéní  

pro š kolní  rok 2023/2024 – 1. kolo 
 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění 

zákona č. 178/2016 Sb.) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria 

pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání Obchodní akademie a Informační 

technologie pro školní rok 2023/2024 takto: 

 

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny: 

• 3 třídy čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 -  Obchodní akademie 

(přijato bude max. 90 žáků). 

• 1 třída čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 – Informační technologie 

(přijato bude max. 30 žáků). 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, přičemž je 

stanovena bodová hranice pro přijetí  

b) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě jednotných testů (test z Matematiky a její 

aplikace a Českého jazyka a literatury) 

Celkové hodnocení 

Celkový počet bodů k přijímacímu řízení je kombinací bodů získaných za výsledky na 

základní škole a za jednotné přijímací zkoušky. 

Maximální počet získaných bodů celkem = 160 

𝑩𝑶𝑫𝒀 = 𝒁𝑺 +𝑴𝑨𝑻 + 𝑪𝑱𝑳 

 

Přitom: 

ZS = body za výsledky ze základní školy, maximum 60 bodů 

MAT = počet bodů z centrálně zadávaného testu z matematiky, maximum 50 bodů 

CJL = počet bodů z centrálně zadávaného testu z českého jazyka literatury, maximum 50 

bodů 

 

Výpočet bodů ze základní školy: 𝒁𝑺 = 𝟕𝟓 − 𝟏𝟓 ∙ 𝑷, 

kde P je celkový průměr známek na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

základní školy (údaje z přihlášky). Minimální hranice ZS pro přijetí ke studiu je 

stanovena na 15 bodů. 

 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a mají jiné 

hodnocení na vysvědčení než známkou, bude toto hodnocení převedeno na body v rozmezí  

0–60 bodů. 
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Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z Českého 

jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a které podají žádost o nekonání jednotné 

zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, jim vyhoví a osoby uvedenou jednotnou 

zkoušku nekonají. Ředitel školy ověří nejdéle 15 minutovým rozhovorem před zkušební komisí 

znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Ředitel ve 

spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech 

přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení 

neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury. Uchazeč, který nekoná jednotnou 

zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se do výsledného pořadí ostatních 

uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v 

rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 

použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 

školského zákona. 

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 

doporučení  školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo 

speciálně pedagogického centra)  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Na pozdější 

vyjádření nebude brán zřetel. 

Přijímací zkouška se v 1. kole přijímacího řízení koná v termínech 

13. dubna 2023 a 14. dubna 2023.  Náhradní termíny pro první kolo jsou 

stanoveny na 10. května 2023 a 11. května 2023. 

Pořadí uchazečů 

1. Výsledné pořadí uchazečů je dáno celkovým počtem bodů (tj. součtem ZS+MAT+CJL). 

2. Pokud trvá shoda, je přednostně zařazen uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů 

v testech z matematiky + českého jazyka (nepřihlíží se k výsledkům ze ZŠ). 

3. Pokud shoda nadále trvá, je přednostně zařazen uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů 

v testu z matematiky (k ostatním získaným bodům se nepřihlíží). 

4. Pokud shoda nadále trvá, je přednostně zařazen uchazeč, který má na vysvědčení 

z 1. pololetí 9. třídy ZŠ lepší hodnocení z předmětů: matematika, český jazyk a literatura, 

anglický jazyk (v tomto pořadí). 

5. Pokud shoda stále trvá a určení pořadí uchazečů je nutné pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

uchazeče, rozhodne o vzájemném pořadí los. O transparentním způsobu provedení losu 

rozhodne ředitel školy. 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují „kladná“ rozhodnutí za 

oznámená. Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v budově školy v písemné podobě 

a na webových stránkách www.oauh.cz v sekci Přijímací řízení. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. 

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním 

zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

http://www.oauh.cz/
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Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. Výjimkou je případ, že chce uchazeč 

uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na odvolání. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů ode 

dne doručení rozhodnutí. 

V případném 2. kole přijímacího řízení budou výsledky jednotných testů z CJL a MAT z 1. kola 

použity jako jedno z kritérií přijímacího řízení. 

 

V Uherském Hradišti 12. ledna 2023 

 

Ing. Jiří Durďák 

ředitel školy 


