
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 
 
 
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 13. dubna a 14. dubna 2023. 
 
3. Ve školním roce 2023/2024 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 2023. 
 
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 2. 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 
e) počet bodů za 2. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia: 
 
 Vzorec pro výpočet bodů za 2. pol. 8. třídy ZŠ….... 20 bodů - (průměr 8.tř. - 1)*10 
 
f) počet bodů za 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia: 
 
  Vzorec pro výpočet bodů za 1. pol. 9. třídy ZŠ……20 bodů - (průměr 9.tř .- 1)*10 
 
Čím vyšší je bodový zisk, tím lepší je umístění uchazeče v přijímacím řízení.  
 
Pokud uchazeč absolvoval 8. třídu ZŠ ve školním roce 2019/2020, bude započteno 1. pololetí  
8. třídy školního roku 2019/2020. 
 
7. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří spolu s přihláškou odevzdají 
doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy 
v uzpůsobených podmínkách. 
 
8. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti 
promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka 
nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. 
Neprokázání požadované znalosti českého jazyka rozhovorem znamená nesplnění kritérií 
přijímacího řízení.  



Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se 
z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání 
výsledku zkoušky z českého jazyka. 
 
9. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme. 
 
10. Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům podle Lex Ukrajina) se na žádost promíjí 
jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou 
pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. 
Neprokázání požadované znalosti českého jazyka cizinců podle Lex Ukajina znamená 
nesplnění kritérií přijímacího řízení.  
Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, 
a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem 
s dočasnou ochranou. Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a 
literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, 
tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka. 
Pro tyto uchazeče nadále platí podmínka doložení zdravotní způsobilosti pro daný obor 
vzdělání – to nelze nahradit čestným prohlášením. 
 
11. Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude v souladu s platnými předpisy vyvěšeno ve 
vestibulu školy a zveřejněno na webových stránkách školy nejdříve 3. května 2023. 
 
 
 
Praha 18. ledna 2023 
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