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ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, 
 

 

 

 

podle  ustanovení  § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších  předpisů, v  souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání a v souladu a v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 

druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 
 

vyhlašuje 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů: 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

41-41-M/01 Agropodnikání 

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

  

I. Termíny přijímacího řízení  

1. Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy je stanoven do 18. srpna 2020. 

2. Nejpozději týden před termínem 2. kola přijímacího řízení ředitel školy zašle uchazeči dopis, ve kterém je uchazeč 

informován o nekonání přijímací zkoušky a dále je mu v uvedeném dopise sděleno registrační číslo.  

3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 

Přijatý uchazeč bude uveden pod registračním číslem na seznamu přijatých uchazečů, který bude zveřejněn na www 

stránkách školy (www.oazszatec.cz) a na vývěsce školy (v areálu „O“ Studentská 1354, Žatec a v areálu „Z“ 

Svatopluka Čecha 1180, Žatec). Termín přijímacího řízení je stanoven na 27. srpna 2020. Seznam přijatých 

uchazečů zveřejní ředitel školy nejpozději následující pracovní den po stanoveném termínu přijímacího řízení. 

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí není podle § 18 zákona č. 

135/2020 Sb. ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné. 

4. Úmysl vzdělávat se potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním (doručením) 

zápisového lístku řediteli Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě, že 

zápisový lístek nebude odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák svého práva být přijat. 

 

II. Způsob podání přihlášky ke vzdělání-studiu 

1. Přihláška se podává v písemné podobě na předepsaném tiskopise, který může být též stažený z internetu či z www stránek 

školy (www.oazszatec.cz) Všechny údaje v ní obsažené musí být vyplněny úplně a pravdivě, což zástupce nezletilého 

uchazeče či zletilý uchazeč stvrzuje svým podpisem.  

2. Údaje o výsledcích vzdělávání uchazeče (žáka) potvrdí otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby škola, ze které se 

žák ke vzdělávání hlásí. 

3. Součástí přihlášky není výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání. 

4. Potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu dokládají pouze uchazeči do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání.  

5. Pokud má uchazeč změněnou pracovní schopnost (ZPS), je nutno tuto skutečnost do přihlášky lékařem potvrdit. 

6. Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zástupce nezletilého uchazeče buď osobně na sekretariátu školy, nebo poštou na 

adresu školy: OA a SOŠZE, Studentská 1354, 438 01 Žatec 

 

III. Předpokládané počty přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory vzdělávání 

             Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:  

78-42-M/02  Ekonomické lyceum      8 uchazečů  

41-41-M/01 Agropodnikání     6 uchazečů                 

Tříletý obor vzdělání s výučním listem: 

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 8 uchazečů   

 
IV. Přijímací komise 

1. Předsedou komise je ve všech kolech přijímacího řízení ředitel školy. 

2. Komise má lichý počet členů. 

3. Složení přijímací komise pro přijímací řízení: 

       Mgr. Jiří Karas  – předseda komise (ředitel OA a SOŠZE Žatec) 

       Ing. Ida Berdisová – místopředseda komise (statutární zástupce ředitele školy a pedagogický zástupce ředitele pro úsek OA) 

       Ing. Pavel Sekera – člen komise (pedagogický zástupce ředitele školy pro úsek SOŠZE) 

 

V. Kritéria přijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci do čtyřletých 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou: 

http://www.oazszatec.cz/
http://www.oazszatec.cz/
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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 78-42-M/02 Ekonomické lyceum bude přijato 8 uchazečů a  do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání bude 

přijato 6 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.  

              

 

VI. Kritéria přijímacího řízení uchazečů do 1. ročníku denní formy vzdělávání na OA a SOŠZE v Žatci do tříletého 
oboru vzdělání s výučním listem:  26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje :  

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

období hodnocen třetím stupněm z chování. 

3. Pořadí uchazeče v rámci přijímacího řízení je dáno počtem dosažených bodů ze základní školy.   

4. Do oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje bude přijato 8 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 průměru z hodnocení 

z chování, 

 pokud shoda trvá, přednostně se zařazuje uchazeč, který dosáhl lepšího průměrného prospěchu ze základního 

vzdělávání v předmětech matematika a český jazyk. 

 

VII. Účinnost vyhlášení  

       Za den vyhlášení 2. kola přijímacího řízení se považuje níže uvedené datum signace ředitelem školy. 

 

  

V Žatci dne 24. června 2020                                                                                           

                                                                                                   

 

 

                        Mgr. Jiří Karas, ředitel 

 

 

 

 


