
 

 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 

 Štefánikova 325, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice 

 

 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 
 (aktualizace) 

 
1.  Základní ustanovení 
 
1.1 Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se: 

• zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., znění pozdějších předpisů 

• a opatřením obecné povahy MŠMT ČR z 5. ledna 2021 č. j.: MSMT- 43073/2020-3. 
    
1.2 Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny tři třídy prvního ročníku čtyřletého denního studia 

oboru 63 – 41 - M/02 Obchodní akademie. 
 
1.2.1 Celkem bude přijato ke studiu 90 uchazečů.  
 
1.2.2   Po uzavření prvního kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy  druhé a další kola   
          přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. 

 
2.   První kolo přijímacího řízení 

 
2.1 V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 88 uchazečů. Dvě místa budou ponechána pro 

potřeby odvolacího řízení. 

 
2.2    Přihlašování uchazečů ke vzdělávání (obecně) 
 

• v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše  

– dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a 

– dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky,  

• přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení  

– do 1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. 

  Na obou přihláškách budou školy uvedeny ve stejném pořadí. 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle platného 

doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky - § 60b odst. (4) školského zákona.  

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací 

zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 

vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. 



2.3  Přijímací zkoušky 
 

• V prvním kole přijímacího řízení do oboru 63 – 41 - M/02 Obchodní akademie se koná jednotná 

zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.  

• Zkoušky budou konány formou písemných testů. Celkový výsledek zkoušky bude platný 
pouze v prvním kole přijímacího řízení. V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči 
ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek. 
 

• Přípravu zadání písemných testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). 

• Každý uchazeč může jednotné zkoušky konat dvakrát: 

- v  prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,   

- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. 

• Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu jednotné zkoušky nedostaví a svoji 

neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat 

jednotnou zkoušku v náhradním termínu. 

• V případě, že počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů pro studium ve školním roce 2021/2022, nebudou se konat jednotné přijímací 

zkoušky. 

2.4  Termíny konání jednotných zkoušek  
 

• 1. termín: 12. dubna 2021 

• 2. termín: 13. dubna 2021 

• Náhradní termíny: 12. května 2021 a 13. května 2021 

Uchazeč, který se v 1. kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou, vždy koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn 

i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s MZ bez talentové zkoušky podá uchazeč v 1. kole 

přihlášku.  

2.5  Hodnocení uchazečů 
  
    Uchazeči budou hodnoceni na základě kritérií: 
                   •    výsledky dosažené v jednotných zkouškách, 
                   •    hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. 
             
2.5.1 Pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu  
         započte lepší výsledek z každého písemného testu. 
 
2.5.2 Kritéria pro přijímání uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 
 
        Stanovení kritérií pro přijímání uchazečů ke studiu: 
        Celkový výsledek dosažený uchazečem v přijímacím řízení se bude skládat z hodnocení: 



• znalostí vyjádřeném hodnocením na vysvědčení  maximálně 36 bodů,  

• výsledků jednotných zkoušek  maximálně 100 bodů (pouze pro 1. kolo PŘ). 
Maximální počet bodů dosažený uchazečem v přijímacím řízení bude 136. 

 
2.5.4    Způsob hodnocení znalostí uchazečů o studium: 
 
2.5.4.1 Pro hodnocení znalostí bude posuzována klasifikace z vybraných předmětů za první pololetí 

osmého a první pololetí devátého ročníku.  
 
Vybranými předměty se pro tento účel rozumí: 

 český jazyk, cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, občanská nauka, fyzika 
chemie.  

 
2.5.4.2 Za klasifikaci každého vybraného předmětu za první pololetí osmého ročníku a první pololetí 

devátého ročníku budou do hodnocení započteny dva body.  
 

           Výchozí počet bodů, který bude tímto způsobem možné dosáhnout, je 36. 
 
2.5.4.3 Za klasifikaci každého předmětu stupněm chvalitebný bude odečten jeden bod, za klasifikaci 

stupněm dobrý dva body, za klasifikaci stupněm dostatečný tři body a klasifikaci stupněm 
nedostatečný čtyři body. Body budou odečítány do hodnoty nula.  

 
2.5.4.4 Takto získaný počet bodů, maximálně 36, bude vyjadřovat míru znalostí uchazeče vyjádřenou 

hodnocením na vysvědčení. 
 
2.5.5  Všichni uchazeči vykonají písemné testy z předmětů Matematika a její aplikace a Český 

jazyk a literatura v rozsahu učiva podle RVP ZV. 

 
       Rozsah písemných testů - 12. duben 2021 a 13. duben 2021 

 
Předmět Administrace  

testu v učebně  
Doba  
trvání testu 

Maximální  
počet bodů 

Povolené 
pomůcky 

Matematika  08:30 - 08:45  85 minut  50 bodů propisovací tužka 
rýsovací potřeby 

Český jazyk a literatura   11:10 –11:25  70 minut 50 bodů propisovací tužka 

Maximální počet bodů   100 bodů  

 
Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky. 
 
2.5.6     V případě rovnosti počtu bodů budou pomocnými kritérii  postupně: 
 

●  klasifikace z předmětů český jazyk, první cizí jazyk a matematika za 1. pololetí devátého ročníku,     
●  klasifikace z předmětů český jazyk, první cizí jazyk a matematika za 1. pololetí osmého ročníku,   
●  celkový studijní průměr ze všech klasifikovaných předmětů za 1. pololetí devátého ročníku. 

   
2.5.7   Pozvánku s informacemi o podrobnostech přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči  
          resp. jeho zákonnému zástupci písemně nejpozději dne 29. března 2021. 
 
2.5.8  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
 



 Ředitelka školy ukončí hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů a zveřejní seznam 
přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději dva pracovní dny po zpřístupnění 
hodnocení uchazečů organizací Cermat. Ta dodá výsledky písemných testů středním školám 
nejpozději 28. dubna 2021. 

 

 Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a veřejně 
přístupném místě ve škole a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí do 30. dubna 
2021. 

 
2.5.8.1  Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě  3 pracovních dnů ode dne   
            doručení rozhodnutí. 

 
3.   Další kola přijímacího řízení 
 
     3.1  Počet přihlášek podaných v dalších kolech přijímacího řízení není omezen. Na každou přihlášku 

uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu. 
 

     3.2  V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné zkoušky. 
 

     3.3  Způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitelka školy při jejich 
vyhlašování. 

  
4.   Zápisový lístek 
 
      4.1  Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. 

 
      4.2  Ostatní  uchazeči požádají o vydání zápisového lístku na krajském úřadě, který je příslušný   

 podle místa trvalého pobytu uchazeče. 
 

      4.3  V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový  lístek ten orgán, 
 který vydal zápisový lístek původní. 

 
      4.4  Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne  

oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. V případě nedodržení této lhůty zanikají právní 
účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. 

 
4.5   Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění     
       seznamu přijatých uchazečů. 

 
       4.6  Zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět pouze v případě, že jej chce uplatnit  
              ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. 
 

5.   Zveřejnění informace k přijímacímu řízení 
 

Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách:   
Obchodní akademie Pardubice – www.oapce.cz, MŠMT - www.msmt.cz 
Pardubického kraje - www.klickevzdelani.cz  a Cermat -  www.cermat.cz. 
 
 

27. ledna 2021 Ing. Monika Dobešová 
15. února 2021 (prodloužení doby trvání testů)           ředitelka školy 

http://www.oapce.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx
http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

