Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, budou uchazeči v 1. kole
přijímacího řízení přijímáni do obou oborů vzdělání
·
·

78–42–M/02 Ekonomické lyceum – 60 volných míst
63–41–M/02 Obchodní akademie – 60 volných míst

1) dle výsledku jednotné přijímací zkoušky
·
·

test z českého jazyka a literatury - max. 50 bodů
test z matematiky - max. 50 bodů

2) na základě průměrného prospěchu ze základní školy
·

průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
(nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia) - max. 100 bodů

V případě, že uchazeč ukončil osmý ročník ve školním roce 2019/2020, se místo průměrného
prospěchu za 2. pololetí 8. třídy započítává průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy. Uchazeč doloží
svůj prospěch úředně ověřenými kopiemi vysvědčení nebo v části B přihlášky na střední školu opisem
klasifikace potvrzeným školou, ve které uchazeč plnil nebo plní povinnou školní docházku. Klasifikace
je následně převedena na bodové hodnocení.
Celkové body za jednotnou příjímací zkoušku budou vynásobeny koeficientem 0,6 a za celkový
průměrný prospěch koeficientem 0,4.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí je, že uchazeč o studium oboru ekonomické lyceum dosáhne
hranice úspěšnosti alespoň 10 bodů z písemného testu jednotné přijímací zkoušky z matematiky a
zároveň alespoň 12 bodů z písemného testu jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
literatury. Pro obor obchodní akademie není hranice úspěšnosti stanovena a uchazeči budou
přijímáni na základě pořadí podle celkového součtu bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů je pro stanovení pořadí uchazečů rozhodující počet bodů dosažený
v jednotné přijímací zkoušce. Pokud ani pak výsledek neumožňuje určit pořadí, rozhoduje lepší
výsledek jednotné přijímací zkoušky v předmětu matematika, následně lepší výsledek jednotné
přijímací zkoušky v předmětu český jazyk a literatura. Pokud stále není možno stanovit pořadí,
rozhoduje lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku a následně lepší známka z českého
jazyka v 1. pololetí 9. ročníku.
Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle § 20 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.

V souladu s § 60 odst. (4) školského zákona uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví
ředitelka školy v přijímacím řízení podmínky podle doporučení školského poradenského zařízení,
které uchazeč podal společně s přihláškou.
Lékařské vyjádření nepožadujeme.
Nástup do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 je podmíněn řádným splněním povinné školní
docházky, což uchazeči doloží závěrečným vysvědčením ze základní školy, a to do 1. 9. 2022.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole se podávají do 1. března 2022.

V Praze dne 30. 1. 2022
RNDr. Radka Nováková, v.r.
ředitelka školy

