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SDĚLENÍ ŘEDITELE OA a SOŠZE ŽATEC 
 

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ 
do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

pro školní rok 2020/2021 
 

Podle ustanovení § 60 odst. 2 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění  pozdějších předpisů, stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

pro školní rok 2020/2021 do níže uvedených oborů:  

63-41-M/02 Obchodní akademie    60 uchazečů 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum    30 uchazečů 

41-41-M/01 Agropodnikání    60 uchazečů 

75-41-M/01 Sociální činnost    25 uchazečů 

 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

pro školní rok 2020/2021 
 

Podle ustanovení § 60 odst. 2 pís. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro uchazeče o vzdělávání ve školním 

roce 2020/2021 v denní formě vzdělávání tato kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání 63-41-M/02 Obchodní 

akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, 41-41-M/01 Agropodnikání,16-01-M/01 a 75-41-M/01 Sociální 

činnost:     
 

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). Pokud se hlásí 

uchazeč aktuálně navštěvující základní školu, musí jít o uchazeče navštěvujícího 9. ročník základní školy. 

V ostatních případech musí mít uchazeč ukončen 9. ročník základní školy či odpovídající ročník víceletého 

gymnázia).  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 jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Maximální počet bodů činí 

za předmět český jazyk 50, za předmět matematika 50, pokud nebude centrálně stanoveno jinak. Maximální počet 

za jednotnou zkoušku je celkem 100 bodů.  

3. Hodnocení jednotné zkoušky (HJZ) se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %. Celkem může uchazeč 

získat maximálně 166 bodů, z toho činí maximální bodové hodnocení z jednotné zkoušky 100 bodů (60,2%) a 

maximální hodnocení za prospěch uchazeče 66 bodů (39,8 %).  

4. Doplňkové kritérium: hodnocení z chování za výše uvedená klasifikační období. Uchazeč nesmí být za 

sledovaná období hodnocen třetím stupněm z chování. 

5. Pořadí uchazeče v rámci přijímacího řízení je dáno součtem dosažených bodů (SDB). Tento součet je dán 

součtem bodového hodnocení z jednotné zkoušky (HJZ) z českého jazyka a matematiky a dále přičtením 

uznaného bodového hodnocení ze základní školy (BZŠ).  

6. Do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie bude přijato 60 uchazečů, do oboru 78-42-M/02 Ekonomické 

lyceum bude přijato 30 uchazečů, do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání bude přijato 60 uchazečů a do oboru  

75-41-M/01 Sociální činnost bude přijato 25 uchazečů. 

7. Pravidla pro případ shody bodů na místě pro posledního přijímaného uchazeče:  

 v případě shody dosažených bodů se přednostně zařazuje uchazeč, který dosáhl vyššího počtu bodů 

z jednotné přijímací zkoušky. 

       8.   Pro obor 41-41M/01 Agropodnikání se požaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu   

             povolání. 
 

Další informace k přijímacímu řízení bude zveřejněno na vývěsce školy a na www stránkách školy vyhlášením prvního a 

dalších kol přijímacího řízení. První kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno do konce ledna 2020, o konání dalších kol 

přijímacího řízení rozhodne ředitel školy podle počtu přijatých uchazečů v daném kole přijímacího řízení bezprostředně 

po jeho ukončení. 
 

 

V Žatci dne 15. října 2019 

                                                      Mgr. Jiří Karas, ředitel 


