Soukromá obchodní akademie,
spol. s r. o.
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec
tel.: 415 726 003, fax: 415 726 003, www.soazatec.cz,
e-mail: soa@soazatec.cz

Obor vzdělání 63-41-M/02 Ekonomika a podnikání
ŠVP- Soukromá obchodní akademie
Ředitel Soukromé obchodní akademie, spol. s r. o., Ing. Bc. Petr Vajda, MPA, podle § 60f
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v
platném znění stanovuje tato kritéria přijímacího řízení a počty žáků přijímaných pro školní
rok 2018/2019
Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem
umožňující dálkový přístup. Uchazeč odevzdá řediteli školy řádně vyplněnou přihlášku pro
2. kolo přijímacího řízení do 25. června 2018.
V denní formě vzdělávání bude přijato maximálně 15 žáků, v kombinované a distanční formě
vzdělávání 22 žáků.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku denní, kombinované a distanční formy vzdělávání:
1. Kritérium - znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z
předchozího vzdělávání
1.1.

Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, je hodnocen podle výsledků
prospěchu ve druhém pololetí posledního ukončeného ročníku a výsledků prospěchu v
prvním pololetí současného ročníku školy, ve které plní povinnou školní docházku.

1.2.

Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, je hodnocen podle
výsledků prospěchu ve druhém pololetí předposledního ukončeného ročníku a
výsledků prospěchu prvního pololetí posledního ukončeného ročníku školy, ve které
plnil povinnou školní docházku.

Prospěch na ZŠ, případně podle bodu 1.2:
prospěch

body

1,00 - 1,30

15

1,31 - 1,60

12

1,61 - 1,90

9

1,91 - 2,20

6

2,21 - 2,50

3

Maximální počet bodů 30 (součet za obě klasifikační období)

2. Kritérium - hodnocení za chování
2.1.

Hodnocení za chování: 5 bodů za chování velmi dobré v každém klasifikačním
období, tedy celkem 10 bodů

3. Kritérium - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a
zájmy uchazeče
3.1.

Pokud uchazeč prokáže u pohovoru schopnosti, vědomosti a zájem o vybraný
obor studia získá max. 25 bodů.

Výpočtový vzorec: K1 + K2+ K3
K1 – počet bodů dosažených dle Kritéria 1
K2 – počet bodů dosažených dle Kritéria 2
K3 – počet bodů dosažených dle Kritéria 3
Nejlepší možný výsledek: 30+10+25 = 65
Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným
prospěchem ze základní školy (případně dle bodu 1.2). V případě další shody je kritériem
prospěch z cizího jazyka za poslední klasifikační období. V případě opětovného shodného
hodnocení je dalším kritériem prospěch z českého jazyka za poslední klasifikační období.
Pokud dle § 60 odst. 3 školského zákona splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů,
než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.
Podle výsledků hodnocení přijímacího řízení bude pořadí zveřejněno v sekci výsledky
přijímacího řízení II. kolo. Přijímáni budou uchazeči s nejvyšším bodovým součtem až do
naplnění kapacity oboru.
Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka a literatury se v tomto 2.
kole nekoná.
Přijímací řízení proběhne dne 27. června 2018 od 08.00 hod. v budově školy,
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec.

Ing. Bc. Petr Vajda, MPA, v. r.
ředitel školy

