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Opatření ředitelky školy k přijímání žáků do vyšších ročníků č. 3 ze dne 1. 12. 2021 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie 

 

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  

v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, v platném znění. 

 

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole podle § 63 školského zákona  

 

Ředitelka školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední 

škole. 

Ředitelka školy stanoví termín přijímacího řízení, který se skládá z ústního pohovoru a 

prověření základních znalostí z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky a 

odborných předmětů v rozsahu možných uznaných ročníků vzdělání na předešlé škole. Pohovor 

vede předseda komise a znalosti z jednotlivých předmětů prověřuje jmenovaná komise. 

Z přijímacího pohovoru je vyhotoven protokol, ve kterém komise doporučí/nedoporučí přijetí 

do daného ročníku nebo může navrhnout přijetí do nižšího ročníku.  

 

V rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím 

vzdělávání stanovit jako další podmínku přijetí vykonání rozdílové zkoušky a určit její obsah, 

termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem 

příslušného oboru vzdělání.  

 

V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč 

zařazen. Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána zletilým žákem nebo 

zákonným zástupcem nezletilého žáka.  

 

Přílohou žádosti musí být: 

 

1. Ověřené kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného vzdělání vysvědčení o 

maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání 

 

2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání není povinná 

 

3. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

Pokud není v daném oboru a ročníku volné místo, je tato skutečnost důvodem k nepřijetí 

uchazeče.  

 

 

V Žatci 1. prosince 2021                  Ing. Hana Anežka Lýrová, v. r. 

       ředitelka školy 

mailto:soa@tiscali.cz

