
OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ, ŽATEC 

příspěvková organizace 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seznam přijatých uchazečů – 4 leté maturitní obory 
(uchazeči v náhradním termínu) 

 
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, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a 

ekologická Žatec, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení – NÁHRADNÍM termínu do prvního ročníku do oborů 

vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání  a 75-41-M/01 Sociální činnost pro školní rok 2022/2023, 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 

 

Kolo Obor 
Registrační 

číslo žáka 

Pořadí v 

rámci 

oboru 

ČJ MT HJZ BZŠ SDB 
Výsledek přijímacího 

řízení 

1 41-41-M/01 AG 430 9. – 10. 28 19 47 56 103 Přijat 

1 75-41-M/01 SC 310 20. 11 2 13 55 68 Nepřijat 1) 
 

1) Obor 75-41-M/01 Sociální činnost nebude ve školním roce 2022/2023 z kapacitních důvodů otevřen  
 

Prvním přijímaným uchazečem 1. kola přijímacího je žák s výsledkem hodnocení (BZŠ) 138. 

Posledním přijímaným uchazečem do otevřených oborů 1. kola přijímacího řízení je žák s výsledkem hodnocení (BZ3) 63. 

 

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). 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 (vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se nehodnotí - započítávají se proto výsledky 1. pololetí uvedeného roku) či 

odpovídající ročník víceletého gymnázia.  Průměrný prospěch (PP) se vypočte tak, že se požadované 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 období. Pokud bude uchazeč za jednotlivá sledovaná období hodnocen 

třetím stupněm z chování, bude mu z celkového bodového hodnocení odečteno za každý třetí stupeň z chování 30 bodů. Body se odečítají 

do hodnoty 0.   

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 30 uchazečů, do oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum bude přijato 30 

uchazečů, do oboru 41-41-M/01 Agropodnikání bude přijato 30 uchazečů a do oboru  75-41-M/01 Sociální činnost bude přijato 30 

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. 

 

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 

řediteli 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 uplatnit zápisový lístek opakovaně i 

tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 

 

4.  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 18. květen 2022 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              Mgr. Jiří Karas,  ředitel 


