Informace k přijímací řízení na Obchodní akademii, Vlašim, V Sadě 1565
pro školní rok 2020/2021
Ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu:
- výsledek jednotné přijímací zkoušky, konané formou písemného testu - Český jazyk a
literatura a Matematika a její aplikace dne 8. června 2020 (60 %)
- průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (30 %)
- bonifikace za úspěšnou účast v soutěžích (vědomostních, sportovních, atd.) minimálně v
okresním
kole za poslední 2 roky školní docházky (10 %)
- v případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z profilových
předmětů na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (MAT a ČJL)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021
Ekonomické lyceum, obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum
Obchodní akademie, obor 63-41-M/02
 zaměření Informatika v ekonomice
 zaměření Cestovní ruch
 zaměření Ekonomika a podnikání
 zaměření Zahraniční obchod a mediální komunikace

30 žáků
60 žáků

Přijímací zkoušky proběhnou 8 června 2020 (zahájení testů v 8,30 matematika a 10,55 český
jazyk a literatura) společně pro oba studijní obory a pořadí uchazečů bude stanoveno podle počtu
získaných bodů a zároveň podle upřednostněného studijního oboru. Výsledky přijímacího řízení budou
zveřejněny nejpozději dne 16. června 2020 na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových
stránkách školy (www.vlasimoa.cz) pod registračním číslem uchazeče.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Nepřijatým uchazečům bude odesláno
rozhodnutí o nepřijetí. Je nutné, aby do 3 pracovních dnů byla podána žádost o nové rozhodnutí
(ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že se uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků
úspěšnými uchazeči).
Svůj úmysl vzdělávat se na OA, Vlašim, V Sadě 1565 musí uchazeč potvrdit doručením zápisového
lístku řediteli školy spolu s vyplněným dotazníkem a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo
oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, tj. do 23. 6. 2020; pokud lhůta marně uplyne, zanikají
účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen
jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na
základě žádosti o nové rozhodnutí.

