Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru
63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2018/2019
Počet volných míst: 60
Termíny prvního kola: 1. termín 12. 4. 2018
2. termín 16. 4. 2018

Přihlášky budou přijímány do 1. března 2018. Přihláška ke studiu je ke stažení na stránkách školy.
http://www.pbvos.cz/prijimaci-rizeni/

Součásti přihlášky





ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní
docházky. Tyto doklady nemusí být součástí přihlášky, pokud je klasifikace za příslušné
ročníky na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Uchazeči, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole přiloží k přihlášce




doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou
osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou
(tj. nostrifikované vysvědčení)
Doklady v jiném než českém a slovenském jazyce musí být úředně přeloženy.

Organizace přijímacích zkoušek
1) Povinná jednotná PŘZK – písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
a písemný test z oboru Matematika a její aplikace
2) Školní PŘZK – pravděpodobně se bude konat ve stejný den jako jednotná PŘZK
Nekoná se zkouška, proběhne jen motivační pohovor

Povinná jednotná PŘZK – písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test
z oboru Matematika a její aplikace




Bodové ohodnocení – 50 bodů z ČJL, 50 bodů z MAT
Vyhodnocení povinné PŘZK vykoná CZVV





Naše škola zatím nestanoví minimální počet bodů, které musí uchazeč z jednotné přijímací
zkoušky získat. Uchazeč může jednotnou PŘZK konat dvakrát (v 1. termínu ve škole uvedené
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce
ve druhém pořadí). Počítá se lepší výsledek
Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole – na žádost nekonají písemný test z
ČJL

Kritéria přijetí v prvním kole





Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí
minimálně 60%
Hodnocení na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč.
Výsledek motivačního pohovoru ke studiu
Přesná kritéria přijetí budou zveřejněna do 31. 1. 2018.

Ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole




Do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledků CZVV
Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude
doručeno rozhodnutí o nepřijetí

Přijati nebudou uchazeči
-

kteří měli vážnější kázeňské problémy
kteří byli klasifikováni z některého předmětu stupněm 5

Cizí státní příslušníci nebudou přijati v případě, že neprokáží trvalý nebo přechodný v ČR, a v případě,
že neprokáží postačující schopnosti komunikace v češtině.

Praha 22. ledna 2018

PhDr. Dana Čapková, Ph.D.
ředitelka školy

