KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022
I) Všeobecná ustanovení
V souladu s § 59, 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, v platném znění

vyhlašuji
1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů a zároveň stanovuji počty přijímaných žáků
pro první ročníky
a) obory vzdělání s maturitní zkouškou
Kód
63-41-M/02
65-42-M/01
65-42-M/02

obor
Obchodní akademie (Veřejná správa, Všeobecná ekonomika, Sportovní management)
Hotelnictví (Gastronomie a hotelový management)
Cestovní ruch

počet žáků
80
30
30

b) obory vzdělání s výučním listem
Kód
29-54-H/01
34-53-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01
66-52-H/01
69-51-H/01

obor
Cukrář
Reprodukční grafik
Kuchař-číšník
Prodavač (Prodejce květin-florista, Specialista prodeje elektrotechniky)
Aranžér (Designér v reklamě)
Kadeřník

počet žáků
30
16
45
17
24
30

c) nástavbové studium
Kód
64-41-L/51

počet žáků
30

obor
Podnikání

II) Kritéria přijímacího řízení
a) obory vzdělání s maturitní zkouškou
Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude konána jednotná přijímací zkouška z českého jazyka
a literatury a z matematiky.
Jednotná přijímací zkouška proběhne v prvním kole ve dvou termínech:
12. 4. 2021 (pro obory uvedené na prvním místě přihlášky)
13. 4. 2021 (pro obory uvedené na druhém místě přihlášky)
Náhradní termíny jsou 12. 5. 2021 a 13. 5. 2021.
Podmínkou přijetí ke studiu u oboru Hotelnictví (Gastronomie a hotelový management) je splnění podmínek
zdravotní způsobilosti (přihláška potvrzená lékařem). U oborů Cestovní ruch, Obchodní akademie a Podnikání se
potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.

Čtyřleté studijní obory
Hlavní kritérium:
Celkem je možno dosáhnout maximálně 160 bodů, z toho:
 počet bodů za přijímací zkoušku – max. 100 bodů (test z matematiky 50 bodů, test z českého jazyka
50 bodů)
 počet bodů za prospěch z I. pololetí 9. ročníku a I. pololetí 8. ročníku – max. 60 bodů.
Bodové hodnocení prospěchu je vyjádřeno vzorcem 35/PP9 + 25/PP8, kde:
PP9 … průměrný prospěch z I. pololetí 9. ročníku ZŠ, event. odpovídajícího ročníku víceletého
gymnázia
PP8 … průměrný prospěch z I. pololetí 8. ročníku ZŠ, event. odpovídajícího ročníku víceletého
gymnázia
Doplňková kritéria:
 lepší průměr známek z českého jazyka za I. pol. 9. ročníku, a I. pol. 8. ročníku ZŠ
 lepší průměr známek z cizího jazyka za I. pol. 9. ročníku, I. pol. 8. ročníku ZŠ

Nástavbové studium
Hlavní kritérium:
Celkem je možno dosáhnout maximálně 160 bodů, z toho:
 počet bodů za přijímací zkoušku – max. 100 bodů (test z matematiky 50 bodů, test z českého jazyka
50 bodů)
 počet bodů za prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky
za I. pololetí 3. ročníku a I. pololetí 2. ročníku – max. 60 bodů.
Bodové hodnocení je vyjádřeno vzorcem (120/SVP3 + 60/SVP2), kde:
SVP3 … součet známek z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky za I. pololetí 3. ročníku
učebního oboru
SVP2 … součet známek z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky za I. pololetí 2. ročníku
učebního oboru
Doplňková kritéria:
 lepší průměrný prospěch v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
 lepší průměrný prospěch v I. pololetí 2. ročníku učebního oboru
V prvním kole je podmínkou pro přijetí ke studiu vykonání jednotné přijímací zkoušky.
Pokud bude počet přijatých přihlášek do oboru vzdělávání s maturitní zkouškou nižší nebo roven vyhlášenému
předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání, rozhodne dodatečně ředitel školy o
nekonání přijímací zkoušky, a to nejpozději do 8. března 2021.
Požadované minimum pro přijetí ke studiu je 40 bodů. Nedosažení minimálního počtu bodů znamená,
že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí ke studiu.
Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity tříd. Otevření oboru je možné jen při dostatečném počtu uchazečů.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 29. 4. 2021 v budově školy a dálkovým přístupem na
www.oahstrebic.cz pod registračním kódem uchazeče. Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných
v přijímacím řízení.
b) obory vzdělání s výučním listem
Uchazeči nebudou v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkoušky, ke studiu budou přijati
na základě prospěchových kritérií.
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti (přihláška potvrzená lékařem) - Nařízení
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
U oboru Reprodukční grafik se potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.
Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity tříd. Otevření oboru je možné jen při dostatečném počtu uchazečů.
Hlavní kritérium:
Za přijímací řízení je možno dosáhnout maximálně 100 bodů:



bodové hodnocení je vyjádřeno vzorcem 60/PP9 + 40/PP8, kde:
PP9 … průměrný prospěch z I. pololetí posledního ročníku ZŠ
PP8 … průměrný prospěch z I. pololetí předposledního ročníku ZŠ

Doplňková kritéria:
 lepší průměrný prospěch žáka v I. pololetí posledního ročníku ZŠ
 lepší průměr známek z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky za I. pololetí posledního ročníku ZŠ.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. 4. 2021 v budově školy a dálkovým přístupem na
www.oahstrebic.cz pod registračním kódem uchazeče.

III) Odvolání
Podle
§
60
zákona
č.
561/2004
Sb., o
předškolním,
základním,
vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat prostřednictvím ředitele školy
do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Kraje Vysočina.

IV) Všeobecné informace
1. Přihlášku ke studiu potvrzenou ZŠ, u nástavbového studia potvrzenou SŠ, je třeba odevzdat nebo zaslat
řediteli školy do 1. 3. 2021.
U oborů určených nařízením vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání je nedílnou součástí přihlášky
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky rovněž doporučení
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.
2. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
3. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle škola
rozhodnutí o nepřijetí; toto je třeba vyzvednout do 5 pracovních dnů od uložení zásilky, jinak je
považováno za doručené.
4. Uchazeč potvrdí úmysl nastoupit ke studiu předáním zápisového lístku škole, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním kódem
uchazeče (netýká se nástavbového studia).
5. V případě nenaplnění počtu žáků v jednotlivých oborech budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
6. Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí lze v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení nahlédnout do spisu
žáka.

V Třebíči dne 25. ledna 2021
Mgr. Kamil Novák
ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Hotelové školy a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

