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

KOLÍN

25. 1. 2021

Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku
školního roku 2021/2022 na OA Kolín:
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41,
vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 a kritéria pro přijímání žáků.
Právní úprava:
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a Opatření obecné povahy č. MŠMT- 43073/2020-3,
ve kterém se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních
školách.
Název školy a obory vzdělávání: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Sportovní management)
Adresa: Obchodní akademie, Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV
Termín pro odevzdání přihlášek: 1. 3. 2021 – (škola nevyžaduje lékařské potvrzení)
Místo pro osobní předání přihlášky: kancelář OA – 1. patro: po - čt 7 – 15 h.
pá
7 - 14 h.
Termín konání jednotných testů: 1.: 12. 4. 2021
2.: 13. 4. 2021
Náhradní termíny konání jednotných testů: 12. a 13. 5. 2021
Termín zahájení přijímacího řízení: 28. 4. 2021
Podmínky (kritéria) přijímacího řízení:
Žáci se přijímají na základě prospěchu ze ZŠ (průměr 1. pololetí 8. třídy + 1. pololetí 9. třídy)
a výsledků jednotných testů (český jazyk, matematika).
Při určení pořadí uchazečů se vychází: 30% - průměrný prospěch ze ZŠ, 70% - výsledky testů.
V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven vyhlášenému počtu
přijímaných uchazečů, rozhodne ředitel školy do 8. 3. 2021 o nekonání přijímacích zkoušek.
Tato skutečnost bude oznámena na webových stránkách školy (www.oakolin.eu).
Celkový výsledek přijímacího řízení bude hodnocen podle vzorce:
=zaokrouhlit(0,7*(Body ČJ + Body MAT);2) + zaokrouhlit((3 – průměr ZŠ)/2*30;2)
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Počet přijímaných žáků: Celkem 90 – obor Obchodní akademie – 60
obor Ekonomika a podnikání – 30
Přehled přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn ve vývěsce na budově školy a na
internetových stránkách školy: www.oakolin.eu v souladu s právními předpisy, nejdříve
28. 4. 2021 a nejpozději 30. 4. 2021.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, pouze je oznámeno, jak je uvedeno výše.
Zápisové lístky:
Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdá zápisový lístek řediteli OA do10 pracovních
dní ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Neučiní – li tak, vzdává se práva být přijat ke studiu
na OA Kolín a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Odvolání: Nepřijatí uchazeči mají možnost odvolat se proti nepřijetí do 3 dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele školy ke zřizovateli školy.
Ing. Dušan Zahrádka v. r.
ředitel střední školy

TELEFON
321721533

E-MAIL

OAKKO@kr-s.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS Kolín, č. ú. 3236328399/0800

IČO
48665991

