OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ, ŽATEC

příspěvková organizace
Seznam přijatých uchazečů – 4 leté maturitní obory
V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 § 183 odst. 2, § 60d odst. 3 a § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 15 vyhlášky č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů ve
druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 78-42-M/02
Ekonomické lyceum, 41-41-M/01 Agropodnikání,75-41-M/01 Sociální činnost a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
pro školní rok 2017/2018, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů obsahující registrační číslo uchazeče, pořadí uchazeče podle výsledku hodnocení
v přijímacím řízení v rámci oboru vzdělání a výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče;
2. Kritéria přijímacího řízení;
3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
1. .Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
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2. Kritéria přijímacího řízení
1. Prospěch uchazeče v posledních třech klasifikačních obdobích na základním stupni vzdělávání (tj. nejčastěji za
první a druhé pololetí 8. ročníku základní školy a první pololetí 9. ročníku základní školy). Průměrný prospěch
(PP) se vypočte tak, že se poslední tři celkové průměry uvedené na přihlášce sečtou, vydělí třemi a zaokrouhlí na 2
desetinná místa. Tento průměr se převede na bodové hodnocení. Bodové hodnocení ze základní školy (BZŠ) se
stanoví podle vzorce 0,66*(125-25*PP) a zaokrouhlí se na celé číslo. Maximální počet bodů za prospěch ze
základní školy je 66 bodů.
2. Výsledky uchazeče z účasti ve vědomostních soutěžích (HVS). Pokud uchazeč doloží účast ve vědomostních
soutěžích, pak za účast v celostátních kolech mu bude přiděleno 15 bodů, za účast v krajských kolech 10 bodů a za
účast v okresních kolech 5 bodů.
3. Pořadí uchazeče v rámci přijímacího řízení je dáno součtem dosažených bodů (SDB). Tento součet je dán součtem
bodového hodnocení ze základní školy (HZŠ) a bodového hodnocení za účast ve vědomostních soutěžích (HVS).
4. Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie bude přijato 20 uchazečů, do oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
bude přijato 20 uchazečů, do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání bude přijato 20 uchazečů, do oboru 75-41-M/01
Sociální činnost bude přijato 20 uchazečů a do oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost bude přijato 20 uchazečů.
5. Pravidla pro případ shody bodů na místě pro posledního přijímaného uchazeče:
 v případě shody dosažených bodů se přednostně zařazuje uchazeč, který dosáhl lepšího průměrného
prospěchu ze základního vzdělávání v předmětech matematika a český jazyk.
6. Pro obor 41-41M/01 Agropodnikání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu
povolání.
3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku ředitelce školy, 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 (§ 60g odst. 6
zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění). U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.
Nepotvrdí- li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve
střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen
jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč
může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru
vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
29. květen 2017
Ing. Eva Klímová
ředitelka

