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Kritéria přijímacího řízení – školní rok 2022/2023 
78-42-M/02 – Ekonomické lyceum – denní čtyřleté studium 

 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší 
odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., Hradec 
Králové, vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2022/2023 pro obor  
78-42-M/02 Ekonomické lyceum a stanovuje kritéria hodnocení a přijímání žáků podle § 60 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen 
školský zákon) ve znění pozdějších předpisů takto: 
 
V souladu s výše citovaným zákonem se přijímací řízení v uvedeném oboru vzdělání s maturitní 
zkouškou koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.  
 
Požadované dokumenty: 

• řádně vyplněná přihláška ke studiu doručena na střední školu do 1. března 2022  
 
 

Celkové hodnocení (maximum dosažených bodů 200): 
 

I. Hodnocení jednotných testů společnosti CERMAT (60 %)  
 Celkem 120 bodů 

• absolvování jednotných testů je povinné pro všechny uchazeče v 1. kole přijímacího řízení,  
termíny: První kolo 

1. termín 
12. 4. 2022 

První kolo 
2. termín 

13. 4. 2022 

Náhradní termín 
pro 1. termín 
10. 5. 2022 

Náhradní termín 
pro 2. termín 
11. 5. 2022 

 

 

 
 

II. Hodnocení předchozího vzdělání (40 %) 

• průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku – celkem 80 bodů 
 

Bodové hodnocení průměrného prospěchu 
(8. ročník - 1. + 2. pol., 9. ročník – 1. pol.) 

Průměr Počet bodů 

1,00 – 1,20 80 

1,21 – 1,30 72 

1,31 – 1,40 64 

1,41 – 1,50 56 

1,51 – 1,60 48 

1,61 – 1,70 40 

1,71 – 1,80 32 

1,81 – 1,90 24 

1,91 – 2,00 16 

2,01 – 2,20 8 

2,21 -  0 

 



 
Celkové hodnocení: 

 
Pořadí přijatých žáků se stanovuje následovně: 
 

✓ součet bodů = výsledky jednotných testů (60 %) + hodnocení předchozího vzdělání (40 %); 

✓ pro úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky musí žák získat minimálně 25 bodů 
v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky. Při nesplnění výše uvedených 
bodů není uchazeč přijat; 

✓ pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude 
maximálně 15 uchazečů s nejvyšším počtem bodů; 

✓ v případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek prospěchu ze ZŠ; 

✓ uchazeč, který se bez omluvy nedostaví k přijímacímu řízení, nemůže být přijat a obdrží 
"Rozhodnutí o nepřijetí"; 

✓ v případě nemoci je nutné doložit lékařské potvrzení; 

✓ ředitelství školy si u oborů vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie vyhrazuje 
v případě otevření pouze jedné třídy (oboru vzdělání) převést přijaté žáky, po dohodě 
s rodiči, do tohoto oboru; 

✓ podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude pořadí uchazečů zveřejněno  
v sekci "Výsledky přijímacího řízení". 

 

 
 
 

V Hradci Králové 31. ledna 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eva Petřikovová 
ředitelka školy 
  


