
Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení 
(2/2016) 

Čl. 1 
Přihlášky ke vzdělávání přijímá škola do 15. 3. 2016. Přihlášky je možné poslat poštou na adresu Obchodní 
akademie Vinohradská, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2 nebo doručit osobně do sekretariátu školy ve 2. patře 
budovy v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin, v době prázdnin od 8:30 do 12:00 hodin. Přijímací řízení proběhne 
dne 22. 4. 2016.  

Čl. 2 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do oboru vzdělání: 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP Ekonomické lyceum – 30 nebo 60 uchazečů (1 nebo 2 třídy dle zájmu 
uchazečů). 
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Ekonomika a podnikání v Evropské unii - 30 nebo 60 uchazečů 
(1 nebo 2 třídy dle zájmu uchazečů),  
63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Cestovní ruch - 30 nebo 60 uchazečů (1 nebo 2 třídy dle zájmu 
uchazečů). 
Uchazeč může v přihlášce do oboru vzdělání Obchodní akademie požádat i o zařazení do konkrétního ŠVP.  
Celkový počet tříd je 5.  

Čl. 3 
Uchazeči nekonají přijímací zkoušku. Kritériem pro přijetí je hodnocení na vysvědčeních z předchozího 
vzdělávání vyjádřené průměrem známek na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní 
školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Tento průměr známek se vypočte jako aritmetický 
průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se na dvě 
desetinná místa. Pokud uchazeč má na vysvědčení zapsáno více povinných cizích jazyků a při podání přihlášky o 
to požádá, bude mu do průměru zámek zahrnut jen jeden, lépe hodnocený, cizí jazyk. 

Čl. 4 
Pořadí uchazečů se stanoví podle průměru známek na vysvědčení vypočteného podle čl. 3. Mohou být přijati 
uchazeči, jejichž průměr známek je 

a) menší nebo roven 1,95, nebo 
b) větší než 1,95 a zároveň průměr známek z českého jazyka je nejvýše 2,7 a zároveň průměr známek 

z matematiky je nejvýše 2,7 a zároveň průměr známek z jednoho cizího jazyka je nejvýše 2,7. 
V případě, že by stejného průměru známek na vysvědčení dosáhlo více uchazečů, jejich pořadí se stanoví podle 
průměru známek na vysvědčení v předmětech český jazyk, matematika a jeden cizí jazyk (v případě více 
povinných cizích jazyků ten, který je lépe hodnocený) vypočteného analogicky dle čl. 3.  

Čl. 5 
Formulář přihlášky je možné získat na webových stránkách školy www.oavin.cz v sekci Uchazeči 
(http://www.oavin.cz/download/Prihlaska-stredni-skoly.xlsx). Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání není třeba. 

Čl. 6 
První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel školy podle § 60 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 7 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy dne 22. 4. 2016. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou následující den.  
 
V Praze dne 28. 1. 2016 
 RNDr. Milan Macek, CSc. 
 ředitel 


