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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2022 do oborů
63-41-M/02 Obchodní akademie a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel 2. kolo přijímacího
řízení 2022, tj. s nástupem do 1. ročníku 1. září 2022.
Ke dni vyhlášení 2. kola máme v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie 7 volných míst a v oboru 78-42-M/02
Ekonomické lyceum 6 volných míst, další místa se mohou ještě uvolnit tím, že zatím nerozhodnutí uchazeči uplatní
zápisový lístek v jiné škole nebo že někteří uchazeči, kteří nám zápisový lístek odevzdali, budou přijati na odvolání v jiné
škole.




V přijímacím řízení 2022 plánujeme přijmout v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie celkem 60 žáků a v oboru
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 žáků
Školní přijímací zkoušky se nekonají
Součástí přijímacího řízení jsou výsledky vzdělávání na ZŠ a výsledky jednotné přijímací zkoušky

Průběh přijímacího řízení
Uchazeč:
 odevzdá do 31. května 2022 přihlášku ke studiu (potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) a
spolu s ní doloží výsledky předchozího vzdělávání potvrzené základní školou,
 odevzdá výsledky didaktických testů z matematiky a z českého jazyka z 1. kola přijímacího řízení 2022,
 obdrží registrační číslo pro účely přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu
Přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení přijímáme do 31. května 2022. Žákům 9. ročníků vystaví přihlášku základní škola
nebo si ji může uchazeč vyplnit sám. Výsledky vzdělávání uchazeč doloží potvrzením školy na 2. straně přihlášky nebo
ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole.
Přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení můžete:
 doručit osobně v kanceláři školy v úředních hodinách,
 odeslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (doporučenou zásilku).

Kritéria přijímacího řízení
Hranice úspěšnosti stanovené podle § 60 d), odst. 2, školského zákona:
 Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z
matematiky - vliv na celkové hodnocení 60%.
 Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku - vliv na celkové hodnocení 30%.
 Bonifikace za úspěšnou účast v soutěžích (vědomostních i sportovních) nejméně v okresním kole za poslední 2
roky školní docházky vliv na celkové hodnocení 10%.
 V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na
základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (MAT a ČJL).

ZŘIZOVATEL:

Středočeský kraj

Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
se sídlem: V Sadě 1565, 258 01 Vlašim
BANKOVNÍ SPOJENÍ
542510267/0100

IČ
61664537

DIČ
CZ61664537

Výsledky přijímacího řízení
Ve středu 1. června 2022 bude stanoveno pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení a uchazeči budou přijímáni v
daném pořadí podle aktuálního počtu volných míst. Seznam přijatých uchazečů bude aktualizován na internetové stránce
školy a zákonní zástupci uchazečů budou informování prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů.
Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku včetně dotazníku, a to
nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (mohou ho odevzdat při převzetí rozhodnutí).
V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 38 správního řádu.
Po naplnění kapacity bude zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů umožněno seznámit se s podklady
rozhodnutí a rozhodnutí o nepřijetí jim bude předáno osobně nebo odesláno poštou do vlastních rukou. Zásilka bude
uložena na poště pouze 10 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou.
Proti negativnímu rozhodnutí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě
podrobnostech bude poučen přímo v rozhodnutí o nepřijetí).

3 pracovní dny od doručení (o

Vlašim 13. května 2022
………………………………………………
PaedDr. Jiří Tůma
ředitel
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