
Obchodní  akademie ,  Mohelnice ,  Olomoucká 82  
789 85 Mohelnice 

Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 1. kolo 

obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie 

 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o organizaci přijímacího řízení a stanovil 

jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie. 

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledků Jednotné přijímací zkoušky a výsledků 

z předchozího vzdělávání (prospěch ze ZŠ), doplňujícím kritériem je účast v soutěžích a olympiádách. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

Kód oboru Název oboru Počet žáků 

18-20-M/01 Informační technologie 30 

Součásti přihlášky:  

 doklady o výsledcích v soutěžích a olympiádách z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka  

 v případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami příslušný doklad  

Kritéria hodnocení uchazečů:  

1. Výsledek Jednotné přijímací zkoušky  
(z českého jazyka a literatury 50 bodů, z matematiky: 50 bodů, celkově max. 100 bodů) – 60,24% 

2. Prospěch ze ZŠ  

Z průměrů uvedených v přihlášce ke studiu na střední škole 

(2. pololetí 8. třídy nebo odpovídající třídy nižšího gymnázia 

a 1. pololetí 9. třídy nebo odpovídající třídy nižšího 

gymnázia) se vypočítá aritmetický průměr a zaokrouhlí na 

dvě desetinná místa. Tento průměr se převede na body, viz 

tabulka. Maximální počet bodů za prospěch ze ZŠ činí 64 

bodů – 38,56%. 

3. Účast v soutěžích a olympiádách v okresním, krajském nebo republikovém kole  

v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk doložená prokazujícím dokladem při podání 

přihlášky. Maximální počet bodů za účast v soutěžích a olympiádách činí 2 body – 1,20%. 

Podmínky přijímacího řízení:  

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který z centrálně zadávaných testů získá z písemného testu 

z českého jazyka alespoň 5 bodů a z předmětu matematika a její aplikace také alespoň 5 bodů. 

Způsob vyhodnocení přijímacího řízení: 

Uchazeči o studium budou seřazeni dle počtu získaných bodů. Ke studiu pak budou přijati uchazeči, kteří 

splnili podmínky přijímacího řízení do počtu uvedeného v první tabulce. V případě, že dva nebo více uchazečů 

dosáhnou stejného počtu bodů, budou uplatněna další kritéria:  

a) rozhodne vyšší počet bodů dosažených z průměrných prospěchů,  

b) rozhodne lepší průměrná známka na vysvědčeních z předmětů v pořadí: matematika, český jazyk, 

cizí jazyk,  

c) rozhodne lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 

d) rozhodnou dle §60 odst. 13 d) školského zákona další skutečnosti, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (výsledky v soutěžích a olympiádách).  

Kritéria přijetí žáků ze zahraničí: 

Přijetí uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se řídí dle §20 odst. 

4 školského zákona. 

 

Mohelnice 28. ledna 2019 

Ing. Josef Peškar 

ředitel školy 

Vypočítaný průměrný  

prospěch 

Body 

1,00-1,50 64 

1,51-1,80 42 

1,81-2,00 20 

nad 2,01 10 


