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Kritéria pro hodnocení uchazečů
při přijímacím řízení do 1. ročníku dálkové formy vzdělávání
pro školní rok 2019/2020
Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
2. kolo přijímacího řízení

(1) V rámci přijímacího řízení se nekoná školní přijímací zkouška. Uchazeči budou hodnoceni
podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Při hodnocení uchazečů podle
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání se bude vycházet z průměrného prospěchu
ze všech povinných předmětů za 1. pololetí posledního úspěšně ukončeného ročníku základní
školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia (dále jen „průměrný prospěch“), a to
takto:
a) průměrný prospěch 1,00 až 1,50 včetně – uchazeč získá 20 bodů,
b) průměrný prospěch 1,51 až 2,00 včetně – uchazeč získá 15 bodů,
c) průměrný prospěch 2,01 až 2,50 včetně – uchazeč získá 10 bodů,
d) průměrný prospěch 2,51 až 3,00 včetně – uchazeč získá 5 bodů,
e) průměrných prospěch 3,01 a více – uchazeč získá 0 bodů.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí je, že uchazeč získá alespoň 5 bodů. Průměrný prospěch
se vypočítá jako aritmetický průměr zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa.
(2) Při hodnocení uchazečů, kteří plní nebo plnili povinnou školní docházku na zahraniční škole,
se postupuje obdobně. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů škola vytvoří
převodník na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů; pro tento účel využije způsob
klasifikace a případně učební plán dotčené školy v zahraničí.
(3) U uchazečů, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, ověří škola rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Neprokázání
požadované znalosti znamená nesplnění kritérií přijímacího řízení.
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(4) Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy
jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout,
rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
V Praze dne 14. května 2019

Ing. Dagmar Krutská
ředitelka školy
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