Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
pro třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Forma vzdělávání: denní
Podmínky pro přijetí jsou:
1. Splněná povinná školní docházka
2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání
3. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami formou zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9
školského zákona
4. Dodání potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona)

I. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCHO ŘÍZENÍ
Podle § 60 odst. 3 a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se v daném oboru vzdělání koná
školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

II. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
1. Výsledek školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky konané formou
testu
Hodnocení: max. 100 bodů, přičemž platí:
a) Získá-li uchazeč 100-20 bodů, přičemž min 10 bodů z českého jazyka a zároveň min 10
bodů z matematiky – přijímací zkoušku vykonal úspěšně
b) Získá-li uchazeč 19–0 bodů – přičemž získá méně než 10 bodů z českého jazyka, méně
než 10 bodů z matematiky, přijímací zkoušku nevykonal, nesplnil kritéria
přijímacího řízení
2. Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky
Hodnocení: max. 20 bodů (rozpis hodnocení viz tabulka v příloze č. 1)
3. Účast ve vědomostních soutěžích či olympiádách v posledních dvou letech povinné
školní docházky (potvrzená školou či předložením diplomu, potvrzení nebo diplom se musí
doložit spolu s přihláškou). (rozpis hodnocení viz tabulka v příloze č. 2)
Hodnocení: max. 16 bodů

V případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve
škole mimo území ČR a má vysvědčení vydaná zahraniční školou je třeba doložit osvědčení
o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení. Vysvědčení ze zahraničí musí být přeložena do
českého jazyka.
V případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve
škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (§ 20
odst. 4 a § 59 odst. 1 školského zákona), bude ověřena způsobilost vzdělávat se v českém jazyce
formou rozhovoru (komisionální zkouška).
Celkový možný počet získaných bodů je 136 bodů.
Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Pokud splní kritéria přijímacího
řízení více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení.
Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem
z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika na vysvědčení za 1. pololetí posledního
ročníku povinné školní docházky.
Aplikace redukovaného pořadí
Tzv. redukované pořadí se použije u uchazečů cizinců, kteří v souladu s právními předpisy
nekonají test z ČJL. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na
základě výsledku v testu z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka
v rámci školy a oboru vzdělání podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak
uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení ze školních přijímacích
testů, jaké odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec
je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho
umístění v testu z matematiky.
Ve třetím kole přijímacího řízení na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie přijímáme 4
uchazeče.
Termín konání školních přijímacích zkoušek pro třetí kolo přijímacího řízení je: 21. srpna
2020.

V Brně 02. 07. 2020

Ing. Miroslava Zahradníková
ředitelka školy

Příloha č. 1

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
na školní rok 2020/2021
pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Průměr
1,00
1,11
1,31
1,51
1,71
1,91
2,11
2,31
2,51
2,71
2,91
3,11
3,31
3,51
3,71
3,91
4,11
4,31
4,51
4,71
4,91

1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,00

Bodové
hodnocení
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Příloha č. 2

Rozpis hodnocení soutěží – max. 16 bodů

I. Olympiády z různých předmětů (max. 12 bodů)
Úroveň soutěže

1. místo

2. místo

3. místo

účast

12

11

10

4

Okresní (městské) kolo

9

8

7

3

Školní kolo

6

5

4

1

Krajské kolo

Body se udělují za nejlepší umístění v nejvýše dosažené úrovni. Body z jednotlivých kol
nelze sčítat.

II.

Ostatní hodnocené soutěže (max. 4 body)

Typ soutěže

Vědomostní soutěže pořádané
školou
Literárně a umělecky zaměřené
soutěže
Soutěže v cizím jazyce

1. místo nebo
odpovídající
certifikát

2. místo nebo
odpovídající
certifikát

3. místo nebo
odpovídající
certifikát

4

3

2

4

3

2

4

3

2

U všech soutěží budou body přidělovány na základě doloženého diplomu, osvědčení nebo
certifikátu.
U ostatních hodnocených soutěží budou body přidělovány dle typu soutěže a dosaženého
výsledku.

