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Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 

pro přijímání žáků do maturitních oborů ve školním roce 2023/2024 

1 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání 
ve střední škole do oboru vzdělání  

63-41-M/02 Obchodní akademie 

čtyřleté studium, denní forma vzdělávání 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a 
vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 zastoupené ředitelkou PhDr. Zdeňkou Lovčí vyhlašuje 
první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oboru vzdělání 63-41-M/02 
Obchodní akademie, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2023/2024. 

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podávají uchazeči nebo u nezletilých zákonní zástupci 
osobně nebo poštou přímo k rukám ředitelky střední školy, a to do 1. března 2023. 

2 Termíny konání jednotné přijímací zkoušky  

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále 
jen „jednotná zkouška“): 

13. dubna 2023 (1. termín) 

14. dubna 2023 (2. termín) 

3 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání  

63-41-M/02 Obchodní akademie – 30 žáků 
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4 Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a 
způsob hodnocení jejich splnění 

V souladu s ustanovením § 60 d odst. 1 školského zákona hodnotí Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 uchazeče podle:  

4.1 Výsledků jednotné zkoušky 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

Skládá se z následujících částí: 

• Didaktický test Matematika (70 minut)   50 bodů 

• Didaktický test Český jazyk a literatura (60 minut)  50 bodů 

Maximálně může uchazeč získat 100 bodů. 

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů pro přijímací řízení a o doporučené formě 
přípravy ke zkoušce se mohou uchazeči dozvědět na internetových stránkách 
https://prijimacky.cermat.cz/, které tyto testy pro střední školy zabezpečuje. 

4.2 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání 

Body za celkový prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy: 

• průměrný prospěch       20 bodů (10+10) 

do 1,50        10 bodů 

každých dalších 0,05      -1 bod 

2,00 a více        0 bodů 

• prospěch v matematice     20 bodů (10+10) 

za 1        10 bodů 

za 2        5 bodů 

za 3,4,5        0 bodů 

https://prijimacky.cermat.cz/
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• prospěch v českém jazyce     20 bodů (10+10) 

za 1        10 bodů 

za 2        5 bodů 

za 3,4,5        0 bodů 

Body za celkový prospěch v 1. pololetí 9. třídy: 

• prospěch v 1. cizím jazyce     5 bodů 

za 1        5 bodů 

za 2        2 bodů 

za 3, 4, 5        0 bodů 

Maximálně může uchazeč získat 65 bodů.  

Celkově může tedy žák získat 165 bodů. 

V přijímacím řízení bude možné získat nejvýše 165 bodů. Při rovnosti bodů celkového součtu se 
pořadí uchazečů určuje postupně podle výsledku přijímací zkoušky, podle prospěchu 
v matematice, v českém jazyce a v cizím jazyce v uvedeném pořadí. 

5 Zvláštní podmínky pro přijímání osob vzdělávajících se dlouhodobě 
v zahraničí 

Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí 
vzdělání ve škole mimo území České republiky), se promíjí na žádost přijímací zkouška ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné 
zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského 
zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení 
všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle 
školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého 
jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do 
výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60 d odst. 3 školského zákona.  

V případě osob dle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost prominuta jednotná zkouška 
ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka. 
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Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v maturitních oborech čtyřleté studium, 
denní forma vzdělávání, je podmínkou přijetí uvedených uchazečů ke vzdělávání.  

V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální 
struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, 
který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu 
nejvýše 15 minut.  

Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou 
k přijímací zkoušce. 

6 Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina 

Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/2024 se promíjí na 
žádost uchazeče-cizince (Cizincem se zde rozumí cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná 

ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace.) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem, který svým obsahem vychází z tématu 
dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut. 

Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou 
k přijímací zkoušce. 

Uchazeč-cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo 
konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
v ukrajinském jazyce.  

Společně s žádostí uchazeč-cizinec doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních 
v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace, tj. musí doložit doklad o dočasné ochraně.  

7 Zvláštní podmínky pro přijímání osob se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení 
školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu 
s informacemi uvedenými v tomto doporučení. 
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8 Oznámení o registraci uchazeče  

Uchazečům, u nezletilých zákonným zástupcům, kteří se ucházejí o studium, bude písemně 
oznámeno, že jejich přihláška byla zaregistrována pod registračním číslem, které je shodné s číslem 
jednacím. 

Pozvánka k jednotným přijímacím zkouškám bude zaslána písemně nejpozději 14 dní před konáním 
jednotné přijímací zkoušky. 

9 Doručení rozhodnutí  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení 
uchazeče společností CERMAT (28. dubna 2023), nejpozději do 3. května 2023. Rozhodnutí o přijetí 
ke vzdělávání bude zveřejněno seznamem přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 
shodným s číslem jednacím, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (www.geukaplice.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů. 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních rukou (odesláno) zletilým uchazečům 
nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.  

10 Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání  

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný 
zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 
v pracovních dnech vždy v době od 7.30. hod. do 15.00 hod. v sekretariátu školy (Pohorská 86, 
přízemí). Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se poštou nezasílá. 

11 Odevzdání zápisového lístku  

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli/ředitelce školy, který/á rozhodl/a o jeho přijetí ke 
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se 
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních 
služeb.   

Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve 
výše uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 7.30 hod. do 15.00 hod. v kanceláři školy 
(SOŠ, Linecká 368, 1.patro vlevo; SOU, Pohorská 86, přízemí).  

www.geukaplice.cz
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Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku 
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit 
zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu. 

12 Další kola přijímacího řízení 

Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat v návaznosti na počet volných míst 
v jednotlivých oborech. 

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. 

 

PhDr. Zdeňka Lovčí 
ředitelka školy 

 

Kaplice 24. ledna 2023 
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