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Kritéria přijímacího řízení – školní rok 2023/2024 
63-41-M/02 Obchodní akademie – denní čtyřleté studium 

 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší 
odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., Hradec Králové, 
vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2023/2024 pro obor  
63-41-M/02 Obchodní akademie a stanovuje kritéria hodnocení a přijímání žáků podle § 60 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 
jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto: 
 
V souladu s výše citovaným zákonem se v rámci přijímacího 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 2023  

• uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají v souladu s ustanovením § 16 
odst. 1 a 2 písm. c) školského zákona nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, musí 
spolu s přihláškou ke studiu odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení 
pro uzpůsobení podmínek jednotné přijímací zkoušky 

 
 

Celkové hodnocení (maximum dosažených bodů 200): 
 

I. Hodnocení jednotných testů společnosti CERMAT (80 %)  
 Celkem 160 bodů 

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

1. termín 
13. 4. 2023 

První kolo 
2. termín 

14. 4. 2023 

Náhradní termín 
pro 1. termín 
10. 5. 2023 

Náhradní termín 
pro 2. termín 
11. 5. 2023 

 

 

 
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se dle § 20 odst. 4 
školského zákona při přijímacím řízení promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a 
literatury. Znalost českého jazyka škola u těchto osob ověří rozhovorem před tříčlennou komisí 
stanovenou ředitelem školy. 
Stejným způsobem je v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT (č. j. MSMT-29772/2022-1) 
postupováno v případě žádosti cizinců dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti 
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
Společně s takovou žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. 

 
Rozhovor k ověření znalosti českého jazyka posuzuje znalost českého jazyka nezbytnou pro 
vzdělávání v daném oboru vzdělání, v rozsahu znalostí stanovených RVP ZV. Obsah rozhovoru 
je strukturován do následujících okruhů: 
1. Rozhovor o dosavadním vzdělávání a zájmech uchazeče 

2. Sepsání několika slov 

3. Popis obrázku 

4. Diskuse nad textem 

O tomto rozhovoru je hodnoticí komisí pořízen záznam. Uchazeč, který z více než jednoho okruhu 
v rozhovoru neuspěl, je celkově hodnocen „neuspěl“. 



Úspěšné vykonání rozhovoru k ověření znalosti českého jazyka je nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče; 
v případě, že uchazeč nevykoná tento rozhovor úspěšně, nesplní kritéria přijímacího řízení a nebude ke 
vzdělávání přijat. 
 
V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT (č. j. MSMT-29772/2022-1) má cizinec dle § 1 odst. 1 zákona 
č. 67/2022 Sb. na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné 
přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s takovou žádostí uchazeč doloží, že je 
cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. 
 

 
II. Hodnocení předchozího vzdělání (20 %) 

• průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia – celkem 40 bodů 

 

Bodové hodnocení průměrného prospěchu 

Průměr Počet bodů 

1,00 – 1,20 40 

1,21 – 1,30 36 

1,31 – 1,40 32 

1,41 – 1,50 28 

1,51 – 1,60 24 

1,61 – 1,70 20 

1,71 – 1,80 16 

1,81 – 1,90 12 

1,91 – 2,00 8 

2,01 – 2,20 4 

≥ 2,21  0 

 
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v 2. pololetí 
školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že v rámci přijímacího řízení nebude hodnoceno 
vysvědčení za uvedené pololetí. V případě předložení vysvědčení z uvedeného pololetí bude výsledný 
průměr prospěchu z předchozího vzdělávání vypočítán pouze ze zbylých dvou hodnocených pololetí. 
 

V případě předložení vysvědčení uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole v zahraničí, nebo 
cizince dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti  
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, bude pro posouzení 
hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních z předchozího vzdělávání převedena klasifikace ze 
zahraničních vysvědčení na stupně prospěchu 1–5 dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a to s využitím učebního plánu a způsobu klasifikace dotčené 
školy v zahraničí. 
 
V přijímacím řízení může cizinec dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. nahradit doklad prokazující 
získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky a hodnocení na vysvědčeních  
z předchozího vzdělávání čestným prohlášením, pokud doklad nemá. Společně s čestným prohlášením 
uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. V případě, že na 
základě takového čestného prohlášení nebude možné vypočítat požadovaný průměr hodnocení, počet 
bodů získaných za hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání nabývá hodnoty  
0 bodů.  

 



 

 
Celkové hodnocení: 

 
Pořadí přijatých žáků se stanovuje následovně: 
 

✓ součet bodů = výsledky jednotných testů (80 %) + hodnocení předchozího vzdělání  
(20 %); 

✓ pro úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně  
15 bodů z každého z obou testů jednotné přijímací zkoušky - 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 konkrétní hodnota průměru 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) možnost převést přijaté žáky, po 
dohodě s rodiči, do tohoto oboru; 

✓ podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude pořadí uchazečů zveřejněno  
na webových stránkách školy v sekci "Výsledky přijímacího řízení". 

 

 
 
 

V Hradci Králové 23. ledna 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eva Petřikovová 
ředitelka školy 

 


