OBCHODNÍ AKADEMIE, KOLÍN IV, KUTNOHORSKÁ 41
se sídlem: Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu na Obchodní akademii v Kolíně:
1. Termín konání přijímacích zkoušek je nově stanoven na 8. června 2020.
Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním
pořadí (pouze pokud uchazeč uvedl na první místo nematuritní obor vzdělání, koná zkoušku ve škole
uvedené ve druhém pořadí).
MŠMT stanovilo nové časové limity pro jednotlivé zkoušky:

2. Uchazeči budou přijímáni podle výsledku přijímacích zkoušek (60 %) a vysvědčení ze ZŠ (40 %), na
jehož základě bude stanoveno pořadí uchazečů.
Počty přijímaných žáků: obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie – 60 žáků
obor 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání (Sport. management) – 30 žáků
Celkový výsledek přijímacího řízení bude hodnocen podle vzorce:
=zaokrouhlit(0,6*(Body ČJ + Body MAT);2) + zaokrouhlit((3 –průměr ZŠ)/2*40;2)
3. Zákonní zástupci uchazečů mohou nahlédnout do spisu o přijímacím řízení dne 11. 6. 2020 od 8,00
hod. do 15,00 hod v kanceláři školy. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme v odpoledních
hodinách dne 16. 6. 2020, jak na vývěsce školy, tak i na webových stránkách. Upozorňuji, že
telefonické informace o přijetí nebo nepřijetí uchazeče nepodáváme z důvodu zákona o ochraně
osobních dat.
4. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají, pouze o nepřijetí.
5. V případě nepřijetí je letos standardní odvolání nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101
písm. b správního řádu. Na základě toho budu sám aktivně přijímat uchazeče na uvolněná místa podle
výsledného pořadí, a to do naplnění kapacity jednotlivých oborů.
6. Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do 5 pracovních dnů, tj. do 23. 6. 2020 buď v kanceláři
školy, nebo poštovní přepravou, čímž tak potvrdí svůj zájem na naší škole studovat.
7. Z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 se budeme řídit nařízeními vlády ČR, platnými v době
konání zkoušek. Sledujte, prosím, platná opatření, např. ohledně nošení roušek apod.
8. Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 23. 6. 2020

Ing. Dušan Zahrádka v. r.
ředitel školy

OBCHODNÍ AKADEMIE, KOLÍN IV, KUTNOHORSKÁ 41
se sídlem: Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV

Poučení pro uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají
možnost požádat o nové rozhodnutí.
Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve
školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení
rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena
držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové
rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z
této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským
zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode
dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

