Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
pro denní formu čtyřletého studia
pro absolventy základní školy

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji první kolo
přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku střední školy a stanovuji:
1. Počty přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do oborů:
63-41-M/02
18-20-M/01
68-43-M/01

Obchodní akademie
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost

2 třídy
1 třída
1 třída

60 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů

2. V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná jednotná přijímací zkouška formou
písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu
ze vzdělávacího oboru Matematiky a její aplikace.
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na dny:
1. termín:
12. dubna 2018
2. termín:
16. dubna 2018
Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín:
10. května 2018
2. termín:
11. května 2018
3. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole
přijímacího řízení pro:
Obor 63-41-M/02
Obor 18-20-M/01
Obor 68-43-M/01

Obchodní akademie
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019 se
bude přihlížet k následujícím kritériím:
 k výsledkům jednotných testů
 k průměrnému prospěchu v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí
9. třídy,
Uchazeči mohou získat maximálně 165 bodů následovně:
a) v rámci jednotné zkoušky maximálně 100 bodů, a to:
 50 bodů za test z matematiky,
 50 bodů za test z českého jazyka.

b) v rámci prospěchových výsledků ze ZŠ maximálně 65 bodů podle následujícího
přepočtu:
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V případě naplnění kapacity a rovnosti bodů rozhodují postupně následující kritéria:
 umístění v celostátních, krajských a okresních soutěžích
 klasifikace z matematiky v prvním a druhém pololetí 8. třídy
a v prvním pololetí 9. třídy,
 klasifikace z jazyka českého v prvním a druhém pololetí 8. třídy
a v prvním pololetí 9. třídy,
 klasifikace z cizího jazyka v prvním a druhém pololetí 8. třídy
a v prvním pololetí 9. třídy,
 ZPS – změněná pracovní schopnost na základě úředního rozhodnutí,
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají právo být zohledněni u
přijímacího řízení (v průběhu přijímacích zkoušek), musí doložit k přihlášce ke vzdělávání na
střední škole písemné vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) s konkrétním uvedením
doporučení k průběhu přijímacích zkoušek. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z
českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru
vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem a bude jim přidělen počet bodů, který
odpovídá průměru bodů dosažených při přijímacích zkouškách z jazyka českého.
Valašské Meziříčí 25. ledna 2018
Mgr. Aleš Kubíček
ředitel

