
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

 

1. Přijímání  uchazečů  ke  studiu  na  střední  škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších  předpisů  a  vyhláškou  MŠMT  č.  353/2016 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 

 

2. Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, 

které jsou stanoveny na 12. dubna a 13. dubna 2021. 

 

3. Ve školním roce 2021/2022 plánujeme přijmout: 

Obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch……………maximálně 120 žáků. 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie……....maximálně 30 žáků. 

 

4. Uchazeč o studium může podat řádně vyplněnou přihlášku až na dvě střední školy nebo na 

dva  různé  obory  v  rámci  jedné  střední  školy. V takovémto případě uchazeč uvede v obou 

přihláškách stejnou školu. Termín podání přihlášek je nejpozději 1. března 2021. 

 

5. Uchazeč se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  doloží  spolu  s  přihláškou doporučení 

školského   poradenského   zařízení   obsahující   podpůrná   opatření  pro  nezbytné  úpravy 

přijímacího řízení. 

 

6. Kritéria jsou společná pro oba obory: 

a) jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka     max. 50 bodů 

b) jednotná přijímací zkouška – test z matematiky     max. 50 bodů 

c) celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku *) 

víceletého gymnázia zaokrouhlený na dvě desetinná místa    max. 20 bodů 

d) celkový průměrný prospěch za 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku 

víceletého gymnázia zaokrouhlený na dvě desetinná místa    max. 20 bodů 
*) Hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 nelze použít pro účely přijímacího řízení pro školní 

rok (§ 1 odst. 7 vyhlášky 353/2016, novelizace ze dne 6. 5. 2020).  

 

Čím vyšší je bodový zisk, tím lepší je umístění uchazeče v přijímacím řízení.  

 

7. U uchazeče - cizince, který získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, se podle § 20 

odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška 

z českého  jazyka. Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání se ověří rozhovorem. 

Výsledek  rozhovoru  bude  spolu  s  výsledkem  hodnocení  jednotné  přijímací   zkoušky 

z matematiky podkladem pro přijetí/nepřijetí cizince ke vzdělávání. 

 

8. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme. 

 

9. Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud škola obdrží 

stejný nebo nižší počet přihlášek, než je počet uchazečů, které škola plánuje přijmout v jednotlivých 

oborech vzdělání. 

Pokud ředitel rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, oznámí své rozhodnutí 

nejpozději 8. března 2021 na webu školy a následně o něm bude informovat uchazeče.  

 

 

10. Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude v souladu s platnými předpisy vyvěšeno ve 

vestibulu školy a zveřejněno na webových stránkách školy nejdříve 29. dubna 2021. 

 

Praha 28. ledna 2021 

 

 

Mgr. Zdeněk Marek 
ředitel  



 


