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Rozhodnutí ředitele školy 

16-2021/2022 
 
 

 o vyhlášení 1. 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 
 

1. kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání 
na Obchodní akademii ELDO pro obory studia: 

 
Kód Název oboru Počet žáků Forma 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
40 

denní 

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

denní 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 20 denní 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 30 denní 
 
 
 
Harmonogram přijímacího řízení: 
 
Kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2022 

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy do 1. března 2022 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky 12. dubna 2022 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky 13. dubna 2022 

1. náhradní termín zkoušky 10. května 2022 

2. náhradní termín zkoušky 11. května 2022 

Školní přijímací zkouška – 1. řádný termín 12. dubna 2022 

Školní přijímací zkouška – 2. řádný termín 13. dubna 2022 

Školní přijímací zkouška – 1. náhradní termín 10. května 2022 

Školní přijímací zkouška – 2. náhradní termín 11. května 2022 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 30. dubna 2022 
 
Poznámka: Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení                       
        k naplnění předpokládaného stavu žáků.  
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Přihláška  
Řádně vyplněnou písemnou přihlášku na jednotlivé obory podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
nebo zletilý uchazeč řediteli školy. Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa zákonného zástupce 
nebo zletilého uchazeče. Pozvánka k vykonání jednotné přijímací zkoušky testu přijde na tuto emailovou 
adresu. 
 
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). 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum. 
 Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení. 
 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  

 
 
Termíny jednotné přijímací zkoušky:  
Organizace a administrace:     Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) 
Forma zkoušky:   písemný test z českého jazyka a literatury (60 minut), písemný test 

z matematiky (70 minut). 
 
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2022 (matematika: 8:30-9:55 hod., český jazyk 10:50–12:05 hod.) 
2. termín konání zkoušky: 13. dubna 2022 (matematika: 8:30-9:55 hod., český jazyk 10:50–12:05 hod.) 
 
1. náhradní termín: 10. května 2022 (matematika: 8:30-9:55 hod., český jazyk 10:50–12:05 hod.) 
2. náhradní termín: 11. května 2022 (matematika: 8:30-9:55 hod., český jazyk 10:50–12:05 hod.) 
 
 
 
Termíny školní přijímací zkoušky:  
Organizace a administrace: Obchodní akademie ELDO, o.p.s. 
Forma zkoušky:   písemný test z anglického jazyka - souhrnný test z gramatiky, slovní 

zásoby a porozumění textu (60 minut) 
 
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2022 (anglický jazyk: 13:00-14:15)  
2. termín konání zkoušky: 13. dubna 2022 (anglický jazyk: 13:00-14:15)  
  
1. náhradní termín: 10. května 2022 (anglický jazyk: 13:00-14:15)  
2. náhradní termín: 11. května 2022 (anglický jazyk: 13:00-14:15)  
 
Poznámka: Čas zahájení školní zkoušky může být posunut.  
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Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat 
gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané 
používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky. 

 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení 
školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi 
uvedenými v doporučení. 

 
 

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna od 31. ledna 2022 na www.oaeldo.cz a ve škole.   
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Vadovičová  
V Brně dne: 24. ledna 2022                                                                                       
                          Mgr. Jaromír Pragač, v. r. 
               Ředitel školy 
            


