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Vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
 

Obor vzdělání: Obchodní akademie 
Kód oboru: 63-41-M/02 
Studium: denní 
Ukončení studia: Maturitní zkouška 
Počet přijímaných žáků: 60 

Termín odevzdání 

přihlášek: 
Do 1. března 2022 

ředitelce školy 

Termín přijímacího řízení – 

datum sdělení výsledků: 

Do 2 dnů od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem. 

Centrum zpřístupní výsledky do 28. dubna 2022. 

Termín přijímací zkoušky: 
První kolo – první termín 12. dubna 2022 

První kolo – druhý termín 13. dubna 2022 
 

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení pro konkrétní termín zasílá ředitelka 

školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. 
 

Uchazeči budou přijímání ke vzdělávání na základě hodnocení: 

1. Studijní výsledky vyjádřené celkovým průměrem za 1. a 2. pololetí 8. ročníku  

a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků gymnázia.  

MAX 60 bodů 

2. Výsledky jednotné přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných 

jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury – započitatelné 

body z MAT MAX 50 bodů a CJL MAX 50 bodů.  

Minimální dosažený počet bodů z jednotné přijímací zkoušky 20 bodů. 

MAX 100 bodů 

3. Výsledky ekonomické soutěže pořádané v rámci dne otevřených dveří na 

OA PV. 

MAX 6 bodů 

Přijati budou uchazeči v pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů až do naplnění kapacity 

prvního ročníku oboru. 
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Algoritmus stanovení celkového počtu bodů (BC): 

 
 

1) BP (body za celkový průměr za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo 

odpovídajících ročníků gymnázia MAX 60 bodů). 
 

Průměr 

Body dosažené 

v přijímacím 

řízení 

1,00 – 1,30 60 

1,31 – 1,50 50 

1,51 – 2,00 30 

2,01 – 2,50 15 

> 2,50 0 

Průměr = celkový průměr  
 

2) BZ (body za výsledky přijímací zkoušky, MAX 100 bodů). 

 

3) BS (body za ekonomickou soutěž, MAX 6 bodů) 

 
 
 

Celkový počet bodů   BC = BP + BZ + BS 
 

V případě dosažení shodného celkového počtu bodů u uchazečů na posledním přijímaném místě 

rozhodne o pořadí těchto uchazečů následující:  

1) vyšší počet bodů, které uchazeč získal u přijímací zkoušky,  

2) v případě shody bude rozhodovat lepší celkový průměrný prospěch, kterého uchazeč dosáhl: 

a. na vysvědčení v 1. pololetí deváté třídy, resp. na vysvědčení odpovídajícího ročníku gymnázia; 

b. v případě shody bude porovnáván průměrný prospěch, kterého uchazeč dosáhl na vysvědčení ve 

2. pololetí osmé třídy, resp. na vysvědčení odpovídajícího ročníku gymnázia.  

 

U žáků přicházejících ze zahraničních škol bude na základě pohovoru přezkoumána úroveň znalostí 

českého jazyka a na základě doložených výsledků předchozího vzdělání bude posouzena úroveň 

dosaženého předchozího vzdělání. 

Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické poruchy 

učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou pedagogicko-

psychologickou poradnou. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději do 1. března 2022. 

Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení budou uzpůsobeny podmínky 

konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského zařízení. 

Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem. 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení zveřejní seznam přijatých 

uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

rozhodnutí o nepřijetí. 

Svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii Prostějov, Palackého 18 musí potvrdit uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději 

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy).  

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 

vzdělávat se v Obchodní akademii, Prostějov, Palackého 18, zanikají posledním dnem lhůty podle 

předcházejícího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek 
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může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, 

kde byl přijat na základě odvolání.  

Odvolání uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy  

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

 

V Prostějově 31. ledna 2022 

 

 

 

 

Ing. Eva Lošťáková, v.r. 

ředitelka 


