Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012
Ředitel Obchodní akademie a jazykové školy s právem jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
p. o. stanovuje v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se
upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve
znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie - denní forma vzdělávání, 3 – 4 třídy (102 - 136 žáků)
obor: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání, 1 – 2 třídy (34 – 68) žáků

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie - pětileté dálkové vzdělávání – 60 uchazečů
obor: 64-41-L/51 Podnikání - nástavbové tříleté dálkové studium – 60 uchazečů

Podává se pouze jedna přihláška do oboru (lze tedy jednu do oboru obchodní akademie, a
druhou do oboru ekonomické lyceum) zaměření se uvádí do poznámky (kupř. jazyková třída).
Obě slučované školy mohou vydávat kladná rozhodnutí pouze do výše své schválené
kapacity. Proto doporučujeme z důvodu bezproblémového přijetí na obory obchodních
akademií podat přihlášky na obě školy.
Od 1. 9. 2011 všichni přijatí na Obchodní akademii a jazykovou školu a na Obchodní
akademii Národního odboje se budou vzdělávat dle rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého
kraje v nástupnické organizaci - Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.

2. První kolo přijímacího řízení: 22. 4. 2011
Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2011.
Přijímací zkouška se nekoná.
V přijímacím řízení bude přihláška evidována pod registračním číslem, které uchazeč obdrží
po podání přihlášky spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení pro převzetí Rozhodnutí.
V případě doručení přihlášky poštou mu bude odesláno registrační číslo spolu s pozvánkou na
přijímací řízení pro převzetí Rozhodnutí). Pod tímto číslem bude uchazeč veden po celou
dobu přijímacího řízení.

3. Kritéria přijímacího řízení:
průměr prospěchu za první pololetí deváté třídy,
při rovnosti průměrů se přihlédne k průměru prospěchu z předmětů: český jazyk –
matematika – cizí jazyk,
v případě další rovnosti rozhodne doložená účast uchazeče na olympiádách a dalších
soutěžích,
písemná a ústní přijímací zkouška se nekoná.

4. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje
jejich pořadí podle hodnocení dle bodu 3. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na
nástěnce a webových stránkách školy 22. 4. 2011.
5. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude vydáváno osobně proti podpisu do rukou
zákonného zástupce uchazeče (zletilého uchazeče) v kanceláři školy (Obchodní akademie,
Pařížská 15, Ústí n. L.) dne 22. 4. 2011 od 09.00 – 17.00 hodin a 26. 4. 2011 od 09.00 do
14:00 hodin. Pokud si uchazeč nevyzvedne rozhodnutí v těchto termínech, bude mu odesláno
poštou.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání bude uloženo na poště pět pracovních dnů. Po
uplynutí této doby je považováno za doručené.
6. Uchazeč, kterému bude doručeno rozhodnutí o přijetí, musí svůj úmysl vzdělávat se na
Obchodní akademii a jazykové škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku v kanceláři
školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o přijetí.
Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí ze základní školy) nebo
Krajský úřad.
Zápisový lístek lze vzít jednou zpět a předat jiné střední škole.
7. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli Obchodní akademie a jazykové školy
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
8. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy, pokud nebude naplněn předpokládaný
stav žáků.

