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Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce na Obchodní akademii ELDO, o.p.s.
pro školní rok 2020/2021

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním
pořadí (pouze pokud uchazeč uvedl na první místo nematuritní obor vzdělání, koná zkoušku ve škole
uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou (GSP), koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů
jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast
písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli střední školy, koná zkoušku v náhradním termínu, který je
stanoven pro všechny typy oborů na 23. června 2020.
Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. dochází k navýšení času u testu z českého jazyka a matematiky. Test
z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.
Nové časové limity jsou uvedeny v tabulce:
NOVÉ ČASOVÉ LIMITY (v minutách)
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MATEMATIKA

intaktní

70

85

25 %

90

110

50 %

105

130

75 %

125

150

100 %

140

170

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do
8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky – do 16. června
Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, odevzdá do 5 pracovních dnů ve škole zápisový lístek – tedy do
23. června 2020.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy
odešle rozhodnutí o nepřijetí.
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V případě náhradního termínu ředitel ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých
uchazečů do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky – tedy
do 26. června 2020.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Standardní odvolání je letos nahrazeno
institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto opravnému prostředku bude moci ředitel sám aktivně
přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.
Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků
přijímacího řízení naplnila kapacitu školy.
Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy.
Žádost o vydání nového rozhodnutí bude k dispozici na studijním oddělení školy.
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