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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Na základě mimořádného opatření MŠMT bude škola organizovat přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
bez Jednotných přijímacích zkoušek. Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude celkový zájem uchazeče o
studium daného oboru vzdělávání.
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Kritéria školy pro přijetí uchazeče v I. kole přijímacího řízení:
− zájem o obor vzdělávání
-

30 bodů

-

výsledky vzdělávání 8. a 9. třídě ZŠ

50 bodů

− účast v soutěžích a olympiádách

20 bodů

Minimální hranice počtu bodů pro přijetí je

50 bodů

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce zprávu z vyšetření školského
poradenského zařízení s doporučením vzdělávání ve škole.
Organizace přijímacího řízení:
Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou řádných a náhradních termínech:
1. řádný termín 12. dubna 2021

náhradní termín 12. května 2021

2. termín 13. dubna 2021

náhradní termín 13. května 2021

Pro přijímací řízení budou platit jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a další kritéria stanovené školou.
V případě, že bude počet uchazečů (počet podaných přihlášek) menší nebo roven počtu volných míst,
bude konání jednotných přijímacích zkoušek ředitelkou školy zrušeno. V tomto případě budou pro
přijetí uchazeče platit uvedená kritéria školy.
Rozhodnutí ředitelky školy o konání či nekonání přijímací zkoušky bude zveřejněno na stránkách školy
nejpozději 5. března 2021. Zároveň bude tato skutečnost oznámena písemně uchazečům.

Název oboru

Kód oboru

Počet otvíraných tříd a žáků

Maturitní obory (4leté) - denní studium
Gymnázium (denní studium)

79-41-K/41

Obchodní akademie -

63-41-M/02

2 třídy

40

2 třídy

40

zaměření od 3. ročníku dle vlastního výběru: Cestovní ruch, Počítačová grafika, Veřejná správa a právo

Maturitní obory (4leté) – dálkové studium
Obchodní akademie

63-41-M/02

1 třída

10

zaměření od 3. ročníku dle vlastního výběru: Cestovní ruch, Počítačová grafika, Veřejná správa a právo
Předškolní a mimoškolní pedagogika – 4leté
Zkrácené dálkové studium dvouleté

75-31-M/01

1 třída

13

2 třídy

60

Obory s výučním listem
Kominík – tříleté denní studium

36-56-H/01

1 třída

8

Kominík - jednoleté zkrácené dení studium

36-56-H/01

1 třída

10

2leté denní nástavbové studium Podnikání 64-41-L/51

1 třída

8

3leté dálkové nástavbové studium Podnikání 64-41-L/51

1 třída

10

Nástavbové studium

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do denního studia: do 1. března 2021 a pak
průběžně do 31. 8. 2021.

Ing. Marie Bastlová
ředitelka školy

