OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN
příspěvková organizace
1929 - 2019
90 let tradice ekonomického vzdělávání

Jednotná kritéria stanovená ředitelkou školy pro všechny uchazeče přijímané
v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělání:
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (denní forma vzdělávání)
63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma vzdělávání)
Kritéria hodnocení uchazečů
Ředitelka školy rozhodla, že v prvním kole přijímacího řízení budou uchazeči o přijetí seřazeni podle
dosažených výsledků přijímacího řízení a přijímáni do naplnění kapacity dle následujích kritérií:
1. jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (vliv na celkové
hodnocení 60%), test z matematiky (50 bodů), test z českého jazyka a literatury (50 bodů),
2. prospěch ze ZŠ (vliv na celkové hodnocení 40%), ze tří průměrů uvedených v přihlášce ke studiu na
střední škole (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) se vypočte aritmetický průměr a zaokrouhlí
se na dvě desetinná místa, body se přepočtou dle tabulky:
Průměr
1,00 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,30
1,31 - 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 - 1,70
1,71 - 1,80
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00
2,01 -2,10
2,11 -

Body
66
59
52
45
38
31
24
17
10
3
1
0

Celkový počet bodů, který rozhodne o umístění uchazeče na výsledkové listině přijímacího řízení,
bude získán součtem bodů za přijímací zkoušky (tj. body za test z českého jazyka a literatury + body
za test z matematiky) a za prospěch na základní škole (průměr ze ZŠ převedený na bodové hodnocení).
Maximální počet bodů, který může uchazeč získat v přijímacím řízení je 166. Uchazeč může být přijat
ke studiu, dosáhne-li v celkovém hodnocení přijímacího řízení minimálně 15 bodů.
3. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného výsledného bodového ohodnocení, budou uplatněna
další pomocná kritéria. Tato pomocná kritéria budou využita pouze v případě, kdy bude rozhodovat
o přijetí či nepřijetí daného uchazeče jeho pořadí. Dle těchto kritérií bude výše umístěn uchazeč:
a) s větším počtem bodů získaných z příjímacích zkouškek (český jazyk + matematika),
b) s lepším průměrným prospěchem ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
c) s lepší průměrnou známkou na vysvědčeních z předmětů v pořadí: matematika, český jazyk, cizí
jazyk.
V Českém Těšíně 28. ledna 2019
Ing. Kristina Bončková v. r.
ředitelka školy

