
 
 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání 

pro školní rok 2022/2023 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků 

63-41-M/02 – Obchodní akademie  čtyřleté denní studium 30 žáků 

Jednotná kritéria přijímacího řízení 

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě pořadí podle výsledku hodnocení při splnění 
těchto podmínek: 

a) Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z předmětu český jazyk a literatura  
a předmětu matematika a její aplikace 

50 bodů – max. počet, kterého možno dosáhnout v jednotném testu z předmětu český jazyk 
a literatura 

50 bodů – max. počet, kterého možno dosáhnout v jednotném testu z předmětu matematika 
a její aplikace 

Maximální zisk je 100 bodů. 

b) Hodnocení prospěchu ze všech předmětů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí  
9. třídy základní školy (případně odpovídající období ročníků víceletých gymnázií) 

Součet 
průměrného 

prospěchu za 
sledované období 

Počet bodů 

Součet 
průměrného 

prospěchu za 
sledované 

období 

Počet bodů 

3,00-3,50 30 5,01-5,50 10 

3,51-4,00 25 5,51-6,00 5 

4,01-4,50 20 
nad 6,00 0 

4,51-5,00 15 

 

Maximální zisk je 30 bodů.  

c) Hodnocení motivačního rozhovoru s uchazečem o studium  

Hodnotí se další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti  
a zájmy uchazeče o studium zvoleného oboru. Při hodnocení se přihlíží k umístění na 
předmětových soutěžích a olympiádách (hodnotí se úspěšné absolvování školních kol  
(maximálně 5 bodů) a vyšších kol (maximálně 10 bodů) – umístění se dokládá příslušnými 
dokumenty (diplom, osvědčení, …) na motivačním rozhovoru.   

Maximální zisk je 30 bodů.  



 

Uchazeč o studium může v přijímacím řízení získat maximálně 160 bodů. Uchazeč může být 

přijat, dosáhne-li v přijímacím řízení minimálně 25 bodů. O přijetí uchazeče rozhodne pořadí 

podle dosažených bodů v přijímacím řízení. Při rovnosti výsledků rozhoduje průměrný 

prospěch v 1. pololetí 9. ročníku (případně v 4. ročníku u víceletých gymnázií), v další 

rovnosti lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 

Přihláška ke studiu 

Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává na tiskopisu předepsaném 

MŠMT za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do 1. března 

2022. 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžadujeme.  

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k přihlášce ke studiu doloží zprávu 

s doporučením ze školského poradenského zařízení, mají možnost se souhlasem zákonného 

zástupce konat jednotnou přijímací zkoušku v uzpůsobených podmínkách.  

Další důležité informace 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle platného 

doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné 

zkoušky. Uvedené vyjádření musí uchazeč doložit k přihlášce.  

Jednotná přijímací zkouška z předmětu český jazyka a literatura a předmětu matematika a její 

aplikace se uskuteční v těchto termínech: 

1. termín – 12. dubna 2022 
2. termín – 13. dubna 2022 
1. náhradní termín – 10. května 202 
2. náhradní termín – 11. května 2022 
 
Motivační pohovor s uchazečem o studium proběhne v termínu 12. – 22. dubna 2022. 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude zveřejněno v prostorech Moravskoslezské obchodní 
akademie a na internetových stránkách www.msoa.cz. Po oznámení rozhodnutí o přijetí 
uchazeč musí potvrdit úmysl vzdělávat se v Moravskoslezské obchodní akademii odevzdáním 
zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží na vyžádání zákonný zástupce při odevzdání zápisového 
lístku.  

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zasláno poštou nebo předáno osobně.   

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2022/2023 bylo vyhlášeno 
v souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

Ostrava 31. ledna 2022                   Ing. Sabina Paťorková v. r. 

                                  ředitelka školy 


