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Rozhodnutí ředitele školy 
18-2018/2019 

 
 

 o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Obchodní akademii ELDO, o.p.s. 
 

Na základě § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, a zákonem  
č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění ředitel Obchodní akademie ELDO, o.p.s., Střední 59, 
Brno  

v y h l a š u j e 
dnem 9. 5. 2019 

 
 

2. kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání 
na Obchodní akademii ELDO, o.p.s. pro obory studia: 

 
Kód Název oboru Počet žáků Forma 

63-41-M/02 Obchodní akademie 10 denní 

63-41-M/02 Obchodní akademie se školním vzdělávacím programem - 
Management sportu 7 denní 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 11 denní 
 
 
Přihláška  
 
Řádně vyplněnou písemnou přihlášku na jednotlivé obory podává zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy.  
 
Adresa pro doručení přihlášky: Obchodní akademie ELDO, o.p.s. 

    Střední 59 
    602 00 Brno 

Součástí přihlášky jsou: 

→ Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní 
docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, 
popř. ověřená kopie vysvědčení). 

→ Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou 
školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,  

→ Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo 
rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje 
získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením 
vzdělávání  
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Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo přijímacího řízení: 
 
1. Předchozí studijní výsledky na ZŠ. 

Průměrný prospěch za II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ se na celkovém hodnocení   
podílí 100 % a to takto: 

a) průměrný prospěch 1,00 - 1,59: 100 bodů 
b) průměrný prospěch 1,60 - 2,00:  90 bodů 
c) průměrný prospěch 2,01 - 2,50:  70 bodů 
d) průměrný prospěch 2,51 - 3,00:   50 bodů 
e) průměrný prospěch 3,00 – a více  40 bodů 

 
Maximální počet bodů, kterého žák (uchazeč) může v rámci přijímacího řízení dosáhnout je 100. 
 
 
2. Uchazeči budou přijati v pořadí dle součtu procentní úspěšnosti (součet bodů 1 a 2) a to až do 

výše kapacity.  
 
3. Při stejné procentní úspěšnosti u více uchazečů bude pořadí přijetí upraveno dle: 

a) lepší klasifikace z cizího jazyka v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí  
9. třídy, 

b) vítězství v krajském kole olympiády, postupně druhé a třetí místo v krajském kole 
olympiády  

c) pořadí v okresních soutěžích 
 

4. Ke studiu na Obchodní akademii ELDO, o.p.s. nebudou přijati uchazeči, kteří na posledních dvou 
vysvědčeních měli z jakéhokoliv předmětu klasifikaci nedostatečný a z předmětu český jazyk  
a matematika byli klasifikování dostatečně.  

 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí: 
1.   Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, přijatý uchazeč odevzdá nejpozději do 10 pracovních    
     dní zápisový lístek. 
 
2. Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí - při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních 

dnů podat odvolání. 
 

3. Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek! 
 
   
 
Zapsala: Ing. Iveta Vadovičová  
V Brně dne: 7. května 2019                                                                …………………………… 
                      Mgr. Jaromír Pragač  v. r.  
                  Ředitel  školy 
           


