
 

 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Pardubice, Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 
 
 

Přijímací řízení na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 

Pardubice, Štefánikova 325, 530 02 Pardubice, studijní obor 63-41-M/02 Obchodní  

akademie 

Střední škola, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Pardubice, Štefánikova 325, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že 
přijetím přihlášky ke studiu žáků (uchazečů) zahájila správní řízení týkající se přijímání uchazečů do prvního 
ročníku vzdělávání ve střední škole. 
 
Přijímání uchazečů ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 

přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, novelou zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou MŠMT č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve 

školním roce 2019/2020. 

Celkem bude ve všech kolech přijímacího řízení přijato ke studiu 90 uchazečů. V prvním kole přijímacího řízení 

bude přijato maximálně 88 uchazečů. Dvě místa budou ponechána pro uchazeče konající JPZ v náhradním 

termínu. 

První kolo přijímacího řízení probíhá od 1. března 2020. Součástí přijímacího řízení budou jednotné přijímací 

zkoušky.  

Uchazeč se dostaví k vykonání přijímací zkoušky dne 8. června 2020 do budovy školy (dle přiložené pozvánky).  

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat JPZ pouze jednou. Místem konání JPZ je 

vždy škola uvedená na přihlášce první v pořadí. Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na 

které uchazeč koná JPZ. 

Samozřejmostí je, že výsledky JPZ obdrží od Centra obě školy, na které se uchazeč hlásí. 

 
Přijímací řízení se bude skládat ze dvou částí: 
 
• 1. část  → uchazeč může získat maximálně 100 bodů.  

Tato část zahrnuje: 

         Jednotnou přijímací zkoušku složenou z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

 

• 2. část → uchazeč může získat maximálně 36 bodů.  

Tato část zahrnuje: 

Hodnocení znalostí uchazečů vyjádřené klasifikací na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za druhé 

pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku (36 bodů).  

Z obou částí může uchazeč získat maximálně 136 bodů.  

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 2. pololetí osmého ročníku, 
●  celkový studijní průměr ze všech klasifikovaných předmětů za 1. pololetí devátého ročníku. 

Podmínkou pro přijetí uchazeče v prvním kole přijímacího řízení bude dosažení minimální hranice  

20 bodů z testů jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ). 



 

 

Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky JPZ do 15. června 2020. Nejpozději do 16. června 2020 ředitelka 
školy vyhlásí na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka v přízemí hlavní budovy) a zároveň na 
www.oapce.cz výsledky přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů v tomto členění: 
 

 pořadí uchazečů pod evidenčním číslem přihlášky podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, 

 seznam přijatých uchazečů ke studiu, 

 kritéria přijímacího řízení, 

 informace o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, 

 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona.  
 
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.  
Přijatý uchazeč potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku.  
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve 
škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).  
 
Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon 
stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, 
kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.  

Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po 
oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí. 

Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě nového rozhodnutí.  

Nepřijatým uchazečům odešle ředitelka školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm 

uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání 

nového rozhodnutí a žádost o nové rozhodnutí. 

Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 

Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč 

podá žádost na poště poslední den lhůty. 

Při nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 pracovních dnů, 

pak je považováno za doručené.  

Po vyhodnocení výsledků prvního kola vyhlásí ředitelka školy další kola přijímacího řízení, v nichž bude ke studiu 
přijat počet uchazečů do naplnění předpokládaného stavu žáků (90).  

 
Informace o konání dalších kol přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. 
 
Účastníci přijímacího řízení, případně jejich zákonní zástupci, mají v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, mají právo nahlížet do spisu a vyjadřovat se k jeho 

obsahu před vydáním rozhodnutí, a to dne 15. června 2020 od 08:00 do 12:00 hodin. 

 

 

Pardubice 15. května 2020 

 Ing. Monika Dobešová  

          ředitelka školy 

http://www.oapce.cz/

