
 

 

Informace k prvnímu kolu přijímacího řízení 
  
 
1.  V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 89 uchazečů. Jedno místo bude ponecháno pro 

potřeby odvolacího řízení. 
 
2. Po uzavření prvního kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy druhé, případně další kola 

přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. 
  
3.        Informace o průběhu prvního kola a o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení a jejich organizaci 

budou zveřejňovány průběžně, nejpozději od 15. května 2019 na www.oapce.cz a na nástěnce 
v přízemí hlavní budovy školy. 

 
4. Kritéria pro přijímání uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 
 

Celkový výsledek dosažený uchazečem v přijímacím řízení se skládá z hodnocení: 

 znalostí vyjádřeném hodnocením na vysvědčení  maximálně 36 bodů,  

 výsledků jednotných testů  maximálně 100 bodů. 
  

Maximální počet bodů dosažený uchazečem v přijímacím řízení je 136. 

Minimální počet bodů dosažených z testů jednotné přijímací zkoušky je 20. 
 
5. Podle celkového výsledku dosaženého uchazeči v prvním kole přijímacího řízení je sestaveno: 

 pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, 

 přehled přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu. 
 
6. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Přijatý uchazeč tedy již    
             nebude čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 
 
7. Přijatý uchazeč potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro     
             uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů a končí dnem 15. května 2019.  
   

8. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.  Výjimkou je případ, kdy jej 
žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a 
odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na 
základě odvolání. Při tom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč na 
základě odvolání přijat.  

 
9.  Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je nutné doručit  

do  sekretariátu školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Doručená odvolání 
proti rozhodnutí ředitelky doplněná přihláškami uchazečů budou doručena na Krajský úřad 
Pardubického kraje k vyřízení, případně je ředitelka školy vyřídí v rámci autoremedury.  

 

V Pardubicích 29. dubna 2019   
                                Ing. Monika Dobešová 
                  ředitelka školy 

 

http://www.oapce.cz/

