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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

2. kolo – vyhlášeno dne 13. 5. 2022 

obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Na základě § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení na obor 78-42-M/02 

Ekonomické lyceum. 

1. Počet přijímaných uchazečů 
 

 

 

 

 

2. Kritéria hodnocení 

V případě, že v 1. kole uchazeč konal jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, 

nemusí konat ve 2. kole školní přijímací zkoušky a bude mu započítán lepší výsledek této zkoušky. 

Uchazeč tento výsledek doloží Výpisem výsledků didaktických testů.  

Uchazeči, kteří nedosáhli hranice 40 bodů za jednotnou přijímací zkoušku a hodnocení prospěchu ze ZŠ 

(kritérium b), budou konat školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.  

a) Hodnocení školní přijímací zkoušky 

• test z českého jazyka a literatury 

Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut. 

Celkový maximální počet bodů je 50.  

• test z matematiky 

Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut. 

Celkový maximální počet bodů je 50.  

b) Hodnocení prospěchu ze ZŠ 

Z průměrů známek ze všech předmětů uvedených na vysvědčení na konci předposledního ročníku (školní 

rok 2020/2021) a v pololetí posledního ročníku (školní rok 2021/2022) bude vypočten průměr. Tomuto 

průměru budou přiděleny body podle následující tabulky. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 

Sb. nemůžeme v přijímacím řízení hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

(v tomto případě uveďte známky za 1. pololetí školního roku 2019/2020). 

Kód oboru 

vzdělání 
Obor vzdělání 

Počet přijímaných 

uchazečů 
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Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů 

  1,00 40 1,36 – 1,40 24  

1,01 – 1,05 38 1,41 – 1,45 22 

1,06 – 1,10 36 1,46 – 1,50 20 

1,11 – 1,15 34 1,51 – 1,55 16  

1,16 – 1,20 32 1,56 – 1,60 12  

1,21 – 1,25 30 1,61 – 1,65 8  

1,26 – 1,30 28 1,66 – 1,70 4  

1,31 – 1,35 26    1,71 -   0  

c)  Bonifikace 

• Pokud se žák umístil na 1. – 3. místě níže uvedené soutěže, získává bonifikaci podle tabulky, a to max. 

dvakrát. 

1. místo v soutěži okresního, krajského kola 5 bodů 

2. místo v soutěži okresního, krajského kola 4 bodů 

3. místo v soutěži okresního, krajského kola 3 bodů 

 

• Vyjmenované soutěže: olympiáda z matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, 

informatiky, zeměpisu a z cizích jazyků. 

• Umístění je třeba doložit kopií diplomu spolu s přihláškou. 

• Bonifikaci ve výši 5 bodů žák též získává, jestliže předloží jazykový certifikát minimální úrovně A2. 

• Pokud žák podává přihlášku z víceletého gymnázia, získává z důvodu vyrovnání náročnosti klasifikace 

bonifikaci 5 bodů. 

d) Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení je součtem hodnocení prospěchu ze ZŠ, hodnocení přijímací zkoušky a bonifikace. 

Celkový minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je stanoven na 40 bodů. 

V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria v daném pořadí: 

1. Hodnocení přijímací zkoušky celkem; 

2. hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka; 

3. hodnocení přijímací zkoušky z matematiky; 

4. celkový průměr známek za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ; 

5. celkový průměr známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ; 

6. pokud by nebylo možné rozhodnout ani podle tohoto kritéria, budou rozhodovat známky 

z vyjmenovaných předmětů v daném pořadí. Nejprve za 1. pololetí 9. ročníku a následně za 2. pololetí 

8. ročníku (vyjmenované předměty: český jazyk, matematika, 1. cizí jazyk, zeměpis, občanská nauka). 

3. Termín přijímacích zkoušek  

v pondělí 30. 5. 2022 (Zahájení v 8:30 hodin v učebně školy). 



Důležité informace pro uchazeče všech oborů vzdělávání 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na přihlášce nevyžadujeme; 

• u uchazečů s SVP vyžadujeme formulář dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., 

• v případě osob, které získaly vzdělání mimo ČR, bude u přijímacího řízení postupováno dle § 20 odst. 

4 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.);  

• uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, předloží nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o 

oprávněnosti svého pobytu na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů); 

• do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ prosím uveďte 2. jazyk, 

který chce uchazeč na naší škole studovat. 1. cizí jazyk je povinně jazyk anglický. Jako 2. cizí 

jazyk nabízíme německý, francouzský, španělský a ruský jazyk; 

• do části „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ prosím uveďte název 

zdravotní pojišťovny žáka; 

• základní škola či jiná škola, ze které se uchazeč hlásí, potvrdí všechny známky a průměry povinně 

uváděné na přihlášce;  

• přihlášku ke studiu ve SŠ lze získat na www.oakostelec.cz sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení. 

Formulář je v editovatelném PDF souboru, který lze přímo vyplnit na PC a vytisknout; 

• v případě jakýchkoli dotazů a nejasností ohledně přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat na 

tel. čísle 494 942 400. 

 

4. Termín odevzdání přihlášek 

Termín odevzdání přihlášek do: 20. 5. 2022. 

5. zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

Výsledky budou zveřejněny na www a vývěsce školy nejpozději v úterý 31. 5. 2022. 

 

 

 

 

Mgr. Václav Pavelka 

ředitelka školy 

http://www.oakostelec.cz/

