PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2020
Základní informace k přijímacímu řízení
pro uchazeče o vzdělávání na naší škole a jejich rodiče
Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2020
(1) Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky – na dvě střední školy nebo
na dva obory vzdělání v jedné škole.
(2) Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?
Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí.
V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu https://www.oahshb.cz/oskole/dokumenty-ke-stazeni/ nebo na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1.
(3) Jak vyplnit přihlášku?
Uchazeči o naše tříleté a čtyřleté obory vzdělání vyplní přihlášku určenou pro denní studium (růžový
podtisk). Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy a dva obory vzdělání, pokud se na ně uchazeč
hlásí, a to na obou přihláškách v tomtéž pořadí. Pořadí škol určuje, kde se koná jednotná zkouška v 1.
a ve 2. termínu 1. kola. Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje
preferenci té které školy.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání (do dvou zaměření) na jedné škole, uvede na
prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání (zaměření), na druhém místě tutéž
školu a druhý obor vzdělání (zaměření). Obě dvě přihlášky musí být vyplněny stejně.
Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje.
(4) Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?
Lékařský posudek požadujeme u všech našich oborů vzdělání, kromě oborů Ekonomické lyceum
a Obchodní akademie.
(5) Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?
Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického
vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na
obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie
vysvědčení). Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle nebo zanese uchazeč přihlášky na obě
zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.
Přihláška pro první kolo přijímacího řízení musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem
nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem do 2. března 2020 středním školám, kam se uchazeč
hlásí.
(6) Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?
Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může
uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

(7) Koho se týká přijímací řízení s jednotnými testy na Vaší škole?
Povinné jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou v celé ČR konat uchazeči do
oborů všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia. Na naší škole jde o
obory vzdělání:
 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE
 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením
 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ
 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM
Jednotné testy se tedy netýkají pouze oborů vzdělání s výučním listem 29-53-H/01 PEKAŘ, 29-54-H/01
CUKRÁŘ, 65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK a 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (v nich se
přijímací zkoušky konat nebudou).
(8) Budou na Vaší škole jednotné přijímací zkoušky jediným kritériem přijetí?
Nebudou. Při přijímání na naši školu budou mít váhu přibližně 60 %. Zbylých 40 % váhy budou tvořit
výsledky prospěchu ze základní školy uvedené na vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
Veškerá kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy v zákonném
termínu do 31. ledna 2018.
(9) Kdy a kde se konají jednotné testy?
Každý uchazeč může jednotné testy konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu na škole uvedené
na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve
druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení na obou školách započítává lepší dosažený
výsledek.
Je také stanoven náhradní termín jednotných testů, pokud by se některý uchazeč nemohl z vážných,
zejména zdravotních důvodů řádného termínu zúčastnit. Takový uchazeč je povinen svoji neúčast
nejpozději do 3 dnů písemně omluvit u ředitele střední školy. Pokud mu je omluva uznána, vykoná
jednotný test v náhradním termínu.
Termín jednotných testů:
Obory
Čtyřleté a
nástavbové

Řádný 1. termín

Řádný 2. termín

14. dubna 2020

15. dubna 2020

Náhradní 1. termín Náhradní 2. termín
13. května 2020

14. května 2020

(10) Co bude obsahem jednotných testů?
Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů ze dvou vzdělávacích oborů – Český
jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání. Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů
pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Test z češtiny
obsahuje uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi a otevřené úlohy bez nabídky odpovědi, test
z matematiky tvoří uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené úlohy bez nabídky odpovědi a široce
otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
(11) Připravuje Vaše škola pro uchazeče nějaké přípravné kurzy, kde by si podobné testy mohli
vyzkoušet?
Pro uchazeče o vzdělávání na naší škole připravujeme přijímačky nanečisto, v nichž si budou moci
vyzkoušet testy podobné těm, které budou psát naostro. Uskuteční se 5. února 2020 od 13:00 do 17.00
hodin. A ti, kteří se budou chtít k jednotným testům dobře připravit, se budou moci zúčastnit našich
přípravných kurzů z českého jazyka a z matematiky, které budeme rovněž pořádat. Oba kurzy budou
zdarma, termín pro český jazyk a literaturu je 18. února 2020, přípravný kurz pro matematiku a její
aplikace je naplánován na 20. února 2020. Podrobnější informace včetně přihlášek na jednotlivé akce
jsou k dispozici na našich webových stránkách.
(12) Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny podmínky přijímacího řízení a také
bude uzpůsobeno konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení

(pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum). Toto doporučení jsou uchazeči
povinni odevzdat současně s přihláškou ke vzdělávání.
(13) Kdy dostanu rozhodnutí o přijetí na střední školu?
Rozhodnutí přijatým uchazečům se pouze oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem a zveřejněním pořadí uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam bude k dispozici na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na
webových stránkách školy. Pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou budou výsledky
zveřejněny dne 29. dubna 2020, pro uchazeče o obory vzdělání s výučním listem dne 22. dubna 2020.
Z uvedeného vyplývá, že přijatí uchazeči neobdrží písemné rozhodnutí o přijetí. Škola je však bude
v krátké době kontaktovat s informacemi potřebnými k zahájení vzdělávání na naší škole.
Ředitel školy odesílá písemná rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.
(14) Kde dostanu zápisový lístek a dokdy ho musím odevzdat?
Zápisový lístek vydá žákům základní školy jejich škola nejpozději do 15. března. Ostatním uchazečům
jej vydá příslušný krajský úřad. Každý žák může obdržet jen jeden zápisový lístek pro přijetí na
následující školní rok. Zápisový lístek (vždy originál, nemůže jít o kopii) musí uchazeč odevzdat řediteli
střední školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, bude počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou
školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím
žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení. Po odevzdání
zápisový lístek nelze vzít zpět a přenést ho na jinou školu. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je
rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný
v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře, pokud byl následně přijat
do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.
(15) Bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech přijímacího řízení?
Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších
kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro
následující kolo přijímacího řízení.
(16) Mohu se proti výsledku jednotného testu odvolat?
Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí jako celku. Odvolání proti může uchazeč podat
do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Při případném nedoručení se rozhodnutí o
nepřijetí ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. V odvolání je
třeba uvést důvody, proč uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím. Uchazeč podává odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí na naši školu ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy.
S jakýmkoliv dotazem, problémem či nejasností ohledně přijímacího řízení nás můžete kontaktovat
prostřednictvím e-mailu, telefonem nebo osobně.
Všechny potřebné informace budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

Havlíčkův Brod 14. ledna 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

