
 
 

  

Protokol z přijímacího řízení na OA v Mostě 
 obor KKOV 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

denní forma vzdělávání 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. kolo 

28. dubna 2023 
 

Přijímací řízení se konalo na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59, § 60 a následujících a ust. § 183 odst. 2, § 20 

odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1. Celkem se přihlásilo      54 uchazečů 

2. Test dle jednotného zadání konalo    54 uchazečů 

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče: 

1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil 

nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný. Bonusové body za 

známku z matematiky, českého jazyka a 1. cizího jazyka z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. Váha kritéria 35 %.  

2. Výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky dle jednotného zadání MŠMT. Váha kritéria 

60 %. 

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (doklady o umístění na 1. až 3. místě v soutěžích 

pořádaných MŠMT – soutěž v matematice, cizím jazyce. Váha kritéria 5 %. 

 

Pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vzniklo seřazením uchazečů na základě vyhodnocení kritérií 1 až 3 vyjádřeného 

hodnotícím číslem (podmínka přijetí musí být splněna). V případě shodného hodnocení u více uchazečů je dalším kritériem 

počet dosažených bodů v přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury, matematiky a dále průměrného prospěchu z 1. pololetí 

posledního ročníku ZŠ. 

 

Výpočet hodnotícího čísla (35 %*celkový průměr + 60 %*průměrná známka z testů + 5 %*osvědčení o soutěži). 

 

Přijato ke vzdělávání bude 32 uchazečů, kteří potvrdí přijetí zápisovým lístkem. 

 

Tento rok platí redukované pořadí i pro uchazeče, kteří splňují definici dle § 1 zákona č. 67/2022 Sb., tj. pro cizince, kterým 

byla v České republice poskytnujta dočasná ochrana dle zákona č. 65/2022 Sb. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení:   

Přijati byli uchazeči pod pořadovým číslem         1 - 30 

Nepřijati z kapacitních důvodů byli uchazeči pod pořadovým číslem    31 - 54   

 

Struktura přijímaných uchazečů: 

Celkem budou přijati uchazeči: 

 a) 1. kolo    dle počtu odevzdaných zápisových lístků 

 b) odvolání    2 

  

 

 

 

 

 

V Mostě dne 28. 4. 2023                 Ing. Jitka Hašková 

                      ředitelka školy 


