
 
 

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 
 

Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) 

 

 

Ředitel střední odborné školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie Kroměříž, rozhodl 

v souladu s § 59, § 60 a § 60a až § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o konání přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení a stanovil jednotná 

kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 

(denní forma vzdělávání) pro školní rok 2021/2022. 

 

Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 

základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili 

podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností a vědomostí. 

 

1. TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 12. DUBNA 2021 

 

2. TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 13. DUBNA 2021 

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji 

neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku 

v náhradním termínu. 

 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 12. KVĚTNA 2021 

 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - 13. KVĚTNA 2021 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní 

akademie (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2021/2022 je 30. U uchazečů není 

vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti.  

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni:  

1. podle výsledků jednotné přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných 

testů - jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (dále 

jen "jednotná zkouška"), 

2. na základě hodnocení prospěchu na vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 

9. ročníku základní školy, případně odpovídajících tříd víceletého gymnázia. 

3. na základě dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti 

a zájmy uchazeče podle § 60d odst. 1 písm. d) školského zákona – výsledky soutěží, 

jazykový certifikát na minimální úrovni A2.       

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje 

jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. V případě stejného počtu bodů 

rozhoduje o pořadí bodové ohodnocení průměrného prospěchu z 1. pololetí 9. ročníku základní 

školy, dále v pořadí bodové ohodnocení průměrného prospěchu z 1. pololetí 8. ročníku základní 

školy, dále v pořadí výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 



 
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o upravení 

podmínek přijímacího řízení pro konání jednotné zkoušky, a to podle doporučení školského 

poradenského zařízení. Uvedené vyjádření doloží uchazeč k přihlášce.  

Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě 

předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. 

V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít 

počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas podle věty první 

učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 

10 dní před konáním příslušné zkoušky. V případě, že z doporučení školského 

poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve 

vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas podle věty 

první učiněn ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou 

základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních 

případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení. 

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku 

z Českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a které podají žádost 

o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, jim vyhoví 

a osoby uvedenou jednotnou zkoušku nekonají. Ředitel školy ověří nejdéle 15 minutovým 

rozhovorem před zkušební komisí znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 

v daném oboru vzdělání. Ředitel ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě 

redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru 

vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury. 

Uchazeč, který nekoná jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech 

kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech 

uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do 

výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. 

Jednotná kritéria přijímacího řízení: 

Celkové hodnocení uchazeče je složeno z: 

1. výsledků jednotné zkoušky.  

2. a) přepočítaných průměrů známek v 1. pololetí a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy, 

případně odpovídajících tříd víceletého gymnázia, 

b) hodnocení ve vybraných předmětech (český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk) 

v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy, případně odpovídajících 

tříd víceletého gymnázia, 

c) hodnocení všech předmětů v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní 

školy, případně odpovídajících tříd víceletého gymnázia. 

3. dalších skutečností – výsledků soutěží, jazykový certifikát na minimální úrovni A2 

 

Ad 1.) Charakteristika jednotné zkoušky, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její 

aplikace:  

Český jazyk a literatura 



 
Celkový počet bodů: 50  

Čistý čas na vykonání testu: 60 minut  

Hranice úspěšnosti, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou pro přijetí, je 8 bodů. 

 

Matematika a její aplikace  

Celkový počet bodů: 50  

Čistý čas na vykonání testu: 70 minut 

Hranice úspěšnosti, kterou musí uchazeč dosáhnout jako nezbytnou pro přijetí, je 8 bodů. 

 

Bodové hodnocení:  

Nejvyšší možný bodový zisk za oba testy: 100 bodů 

Ad 2.)  

 

a) Zaokrouhlený průměr známek na 1 desetinné místo v 1. pololetí 8. ročníku 

a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy, případně odpovídajících tříd víceletého gymnázia:  

 

průměr  1,0 22 bodů 

  1,1 21 

  1,2 20 

  1,3 19 

  . . 

  3,2 0   bodů 

 

 

b) Hodnocení ve vybraných předmětech (český jazyk a literatura, matematika a cizí jazyk) 

v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy, případně odpovídajících tříd 

víceletého gymnázia: 

 

Předmět Hodnocení Body 

Matematika 1 6 

 2 4 

 3 2 

Český jazyk 1 6 

a literatura 2 4  
3 2 

Cizí jazyk 1 6 

 2 4 

 3 2 

 

 

c) Hodnocení všech předmětů v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy, 

případně odpovídajících tříd víceletého gymnázia: 

 

Odpočet 2 bodů za hodnocení stupněm „dostatečný“ a odpočet 5 bodů za hodnocení prospěchu 

stupněm „nedostatečný“ za každý povinný a povinně volitelný předmět s tímto hodnocením. 

 

Nejvyšší možný bodový zisk: 80 bodů 

 



 
Ad 3.) Doložení výsledků (diplom) přírodovědných, humanitních nebo sportovních soutěží 

v okresním, krajském nebo celostátním kole s umístěním na 1. až 3. místě v posledních dvou 

ročnících vzdělávání. Doložením kopie jazykového certifikátu na minimální úroveň A2. 

 

Bodové hodnocení: 20 bodů 

7 bodů (za 1 a více umístění), 13 bodů (za 1 a více certifikátů) 

 

Nejvyšší možný bodový zisk za přijímací řízení celkem: 200 bodů 

 

63-41-M/02 Obchodní akademie – denní forma vzdělávání 

 body váhy 

Jednotná zkouška  100 b. 50 % 

Hodnocení ze ZŠ   80 b. 40 % 

Soutěže   20 b. 10 % 

celkem  200 b. 100 % 

 

 

Hranice úspěšnosti za celé přijímací řízení, kterou musí uchazeč dosáhnout jako 

nezbytnou pro přijetí, je 30 bodů. 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče 

Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. (Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče 

příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku, nejpozději 28. 

dubna 2021. Následně nejpozději do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na 

základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.) 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel 

doručí rozhodnutí o nepřijetí písemně. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy 

o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.  

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem 

v budově školy a na www.oakm.cz umožňující dálkový přístup. Ředitel školy dále zveřejní 

výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. 

 

V případě kladného rozhodnutí se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považuje 

rozhodnutí ředitele za oznámené.  

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl 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.  

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii Kroměříž, zanikají posledním dnem lhůty 

právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.  

 

V případě volných míst budou vyhlášena další kola přijímacího řízení. 

 



 
Jednotná přijímací zkouška se nekoná, pokud počet podaných přihlášek na obor 

nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. V tomto případě jsou přijati 

všichni uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke vzdělávání. Rozhodnutí o nekonání zkoušky 

oznámí ředitel školy do 8. 3. 2021 způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

V Kroměříži dne 27. 1. 2021          PhDr. Mojmír Šemnický, MBA v.r. 

         ředitel školy 

 

 

 

 

Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné 

škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání 

(informační technologie, obchodní akademie), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 

školského zákona). 

 

 


