Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Most
příspěvková organizace

Protokol z přijímacího řízení na OA v Mostě
obor KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie
denní forma vzdělávání
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. kolo
26. května 2017
Přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. f) a ustanovení § 59, § 60 a následujících ust.
§ 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
1. Celkem se přihlásilo
2. Přijato bylo

6 uchazečů
6 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče:
1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm
nedostatečný. Váha kritéria 90 %.
2. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě
v krajské úrovni soutěží pořádaných MŠMT – matematické soutěže). Váha kritéria 10 %.
Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vzniklo seřazením uchazečů na základě vyhodnocení kritérií
1 až 2 vyjádřeného hodnotícím číslem. V případě shodného hodnocení u více uchazečů je dalším kritériem
průměrný prospěch z předposledního ročníku ZŠ, v případě shody pak prospěch z jednotlivých předmětů
předposledního ročníku v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk.
Výpočet hodnotícího čísla
90% bodového hodnocení průměrného prospěchu + 10% bodového ohodnocení soutěží.

Přijato ke vzdělávání bude ve 2. kole 25 uchazečů, kteří potvrdí přijetí zápisovým lístkem.
Výsledky přijímacího řízení:
Přijati byli uchazeči pod pořadovým číslem
Nepřijati byli uchazeči pod pořadovým číslem
Nepřijati byli uchazeči pro nesplnění podmínek pod pořadovým číslem

1-6
-------------

Struktura přijímaných uchazečů:
Celkem bude přijato 64 zapsaných uchazečů, z toho:
a) 1. kolo
53 (z toho odevzdalo zápisový lístek 28)
b) 2. kolo
6

V Mostě dne 26. 5. 2017

Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy

