
            

            

          

          

          

           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

        

Přijímací řízení 2022/2023 
 
pro žáky, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

(v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) 

obory 
 

Obchodní akademie (63-41-M/02) 

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)  
Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium denní, dálkové) 

 
 

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají 

uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do  

5. dubna. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně 

posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.  
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč 

podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává 

druhou přihlášku. 
 

TERMÍNY: 
 

1. 2. Náhradní termíny 

 

12. dubna 2022 13. dubna 2022 10.–11. května 2022 



Části přijímacího řízení 

 
Jednotná přijímací zkouška z matematiky. Maximální počet získaných bodů 100. 
 
V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z matematiky. 

Každý uchazeč může písemný test přijímacích zkoušek konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém 

pořadí. Výsledek JPZ z matematiky bude vynásoben 2x, výsledný počet bodů bude zadán do výsledků přijímacího 

řízení. 

 

Klasifikace v předchozím studiu. Maximální počet získaných bodů 10.  
Do průměru 1,5 – 10 bodů, do průměru 2 – 6 bodů, do průměru 2,5 – 3 body, nad průměr 2,5 – 0 bodů.  
Uchazeči ze ZŠ vysvědčení z 8. ročníku I. a II. pololetí a 9. ročníku I. pololetí, pro uchazeče ze SOU vysvědčení z 2. 

ročníku I. a II. pololetí, a ze 3. ročníku I. pololetí. Vysvědčení z II. pololetí školního roku 2019/2020 nesmí být součástí 

hodnocení. V případě, že by tím uchazeč mohl přijít o bodový zisk, bude se uchazeči duplicitně započítávat 

vysvědčení z I. pololetí 2019/2020. Neověřená klasifikace, nebo nevyplněná klasifikace na přihlášce bude 

považována za klasifikaci „nedostatečně“.   
 

Online přijímací zkouška z Cizího jazyka. Maximální počet získaných bodů 10.  
Za každou správnou odpověď jeden bod. Možno absolvovat do 13. 4. 2022.  
Započítává se nejlepší z 5 pokusů. Každý účastník přijímací zkoušky získá jedinečný přístupový kód při osobním 

jednání, nebo na vyžádání emailem na adrese: svepes@skolacb.cz  
V případě technických problémů je možné tuto část zkoušky absolvovat přímo v budově školy.  
 

Mimoškolní aktivity. Maximální počet získaných bodů 10. 
Účast na soutěžích, zájmová činnost – sport, hudba a další aktivity. Doklady o 

absolvování se podávají do 13.4.2022 
 

Osobní pohovor. Maximální počet získaných bodů 20.  
Účast na osobním pohovoru spojená s informacemi o škole a vhodnosti zvoleného oboru. Lze absolvovat do 

13.4.2022 

 

Termín pohovoru si dohodnete individuálně na tel.: 386 354 440, 732 348 990 
 

V přijímacím řízení je možné získat maximálně 150 bodů. 
 

 

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě 

rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu.  

 

Minimální počty bodů pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení: 

Obchodní akademie (63-41-M/02): 60 bodů 

Ekonomické lyceum (78-42-M/02): 70 bodů  
Podnikání (64-41-L/51) denní: 40 bodů 

Podnikání (64-41-L/51) dálkové: 20 bodů 

 

Upozornění: Uchazeči hlásící se na nástavbové studium předloží v době nástupu na 

školu originály výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

 

 

 

 

 



 
            

            
            
            
            

          
          
          

           
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 
 

UČEBNÍ OBORY denní studium 
 

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky 

podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů 

středních škol, a to do 5. dubna.  
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně 

posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud 

uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru 

vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 
 

Jednotlivé části přijímacího řízení 
 

Klasifikace v předchozím studiu. Maximální počet získaných bodů 10.  
Do průměru 1,5 – 10 bodů, do průměru 2 – 6 bodů, do průměru 2,5 – 3 body, nad průměr 2,5 – 0 bodů.  
Uchazeči ze ZŠ vysvědčení z 8. ročníku I. a II. pololetí a 9. ročníku I. pololetí. Vysvědčení z II. pololetí školního roku 

2019/2020 nesmí být součástí hodnocení. V případě, že by tím uchazeč mohl přijít o bodový zisk, bude se uchazeči 

duplicitně započítávat vysvědčení z I. pololetí 2019/2020. Neověřená klasifikace, nebo nevyplněná klasifikace na 

přihlášce bude považována za klasifikaci „nedostatečně“.  
 

Mimoškolní aktivity. Maximální počet získaných bodů 10. 
Účast na soutěžích, zájmová činnost – sport, hudba…  
 

Osobní pohovor. Maximální počet získaných bodů 20.  
Účast na osobním pohovoru spojená s informacemi o škole a vhodnosti zvoleného oboru.  
 
Termín pohovoru si dohodnete na tel. čísle 386 354 440, 732 348 990).  
 

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě 
rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu. 

Minimální počet bodů pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je 15 bodů. 


