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POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ
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 a dále se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
žáků a studentů mimořádně 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. V rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů
uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání 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 nejpozději do
30. dubna předcházejícího školního roku 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.
3. Doporučení žáka k zařazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním
postižením vydané školským poradenským zařízením
Pokud není v daném oboru a ročníku volné místo, je tato skutečnost důvodem k
nepřijetí uchazeče.
V případě stanovení zkoušky u maturitního oboru bude přijímací zkoušku tvořit test z cizího
jazyka, matematiky a vybraných částí odborné výuky.
V případě stanovení zkoušky u oborů středního vzdělání s výučním listem z ověření
znalostí a dovedností z vybraných částí odborné výuky.
V případě většího počtu uchazečů o vzdělávání než volných míst budou uchazeči vybíráni
na základě výsledků přijímací zkoušky. Pořadí uchazečů bude určeno součtem bodů
dosažených v jednotlivých částech zkoušky.

V Brně dne 30. 01. 2012

Ing. Miroslava Zahradníková
ředitelka školy

Podmínky pro přijetí ke vzdělání ve střední škole samostatně zřízené pro
žáky se zdravotním postižením

(dle § 63 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a § 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, v platném znění)
pro školní rok 2012/2013
obor vzdělání:
forma vzdělávání:

63-41-M/02 Obchodní akademie
denní

1. Doložené předchozí vzdělání ve střední škole.
2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání.
3. Doporučení žáka k zařazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
vydané školským poradenským zařízením.

Kritéria pro přijímací řízení do vyššího ročníku
(dle § 63 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění)
1. Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku předchozího
vzdělávání na střední škole
Hodnocení:
max. 40 bodů
(Rozpis hodnocení viz tabulka v příloze č. 1)
2. Výsledek stanovené přijímací zkoušky.
Hodnocení: max. 40 bodů
40 – 17 bodů…. přijímací zkoušku vykonal úspěšně
16 – 0 bodů…. přijímací zkoušku nevykonal, nesplnil kritéria
přijímacího řízení

Celkový možný počet získaných bodů je 80 bodů.
Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Pokud splní kritéria
přijímacího řízení více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení.
Uchazeči se zdravotním (sociálním) znevýhodněním budou podle uvedených kritérií posuzováni
zvlášť. Podle legislativy lze doplnit třídu maximálně 4 žáky se zdravotním (sociálním)
znevýhodněním. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle
výsledků hodnocení přijímacího řízení.

___________________________________________________________________________
Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem z předmětů český
jazyk, cizí jazyk, matematika příslušného ročníku předchozího vzdělávání na střední škole.

__________________________________________________________________________

V Brně dne 30. 01. 2012

Ing. Miroslava Zahradníková
ředitelka školy

