
 

Praktické informace pro uchazeče  
a nejčastější otázky a odpovědi 
Pro návštěvníky dnů otevřených dveří a ostatní zájemce 
1) Kolik budete přijímat žáků do 1. ročníků?  

Budeme otevírat celkem 3 třídy. Celkem budeme přijímat 90 žáků. 

2) Dokdy podat přihlášku ke vzdělávání? 

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2023. 

3) Jaké cizí jazyky se na vaší škole vyučují?  

Hlavním cizím jazykem je angličtina, žáci si dále vybírají 2. povinný jazyk z nabídky 4 cizích jazyků: 
němčina, ruština, francouzština nebo španělština. 

4) Jaká je úspěšnost vašich žáků maturit? 

V 1. termínu byla úspěšnost ve společné části MZ více než 82 %, v profilové části MZ více než 86 %. 

5) Kolik žáků pokračuje ve studiu na vysoké škole? 

Na vysoké škole nebo vyšší odborné škole pokračuje téměř 40 % absolventů. 

6) Jaká jsou kritéria přijetí ke studiu? 

Základní kritéria jsou: výsledek jednotné přijímací zkoušky; celkový prospěch v 1. pol. 9. třídy 

a 2. pol. 8. třídy; osobní portfolio uchazeče; uchazeč nesmí být hodnocen ve sledovaných pololetích 

na vysvědčení ZŠ v žádném předmětu stupněm 4 nebo 5.  

(Bližší informace ke kritériím na následující straně.) 

7) Jaké máte volitelné předměty?  

Od 3. ročníku si žáci volí jeden ze dvou předmětů, a to matematiku, nebo konverzaci v cizím 
jazyce. Tyto předměty jsou rozšířením pro přípravu k maturitní zkoušce.  
Dále si žáci volí blok odborných předmětů. Tyto předměty jsou tématem praktické maturitní 
zkoušky. 

8) Pořádáte nějaké adaptační nebo jiné kurzy? 

Ano, pořádáme. Pro 1. ročníky jsou to adaptační kurzy v délce 3 až 5 dnů.  
Dále každoročně pořádáme týdenní lyžařský a sportovní kurz. 

9) Absolvují žáci nějaké odborné praxe? 

Ano, ve 3. ročníku žáci absolvují měsíční odbornou praxi ve firmách. Dle zájmu žáků zajistíme 
rovněž praxi i v zahraničních firmách. 

10) Budete v tomto školním roce nabízet přípravné kurzy pro uchazeče? 

Přípravné kurzy budeme nabízet, a to z předmětů matematika a český jazyk. Každý kurz bude 
realizován v 6 dvouhodinových blocích. Přípravné kurzy začnou v týdnu od 13. února. Cena jednoho 
kurzu je 960 Kč. Přihlášení na kurz bude možné elektronicky na webových stránkách školy. 

11) Budete organizovat přijímací zkoušky nanečisto? 

Ano, přijímací zkoušky nanečisto budou organizovány v termínu 7. 2. 2023. 
Zájemci si mohou vybrat test z matematiky a českého jazyka. Cena za každý test je 150 Kč. 
Přihlášení bude elektronicky na webových stránkách školy. 
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Předběžná kritéria pro přijímání žáků 
do 1. ročníku šk. roku 2023/2024 
Pro uchazeče k přijímacímu řízení 
1) Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním 

základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 
vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

2) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru Obchodní akademie (63-41-M/02) je 
přibližně 90 žáků. 

3) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče na předepsaném formuláři řediteli školy nejpozději do 1. 3. 2023 
(z důvodu elektronické komunikace nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu a telefonní 
kontakt zákonného zástupce).  
Součástí přihlášky, v případě nezletilého uchazeče, musí být jeho souhlasné vyjádření (podpis). 
Prospěch a ostatní údaje na přihlášce potvrzuje základní škola. Pokud uchazeč požádá  
o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (§ 20 a § 59 školského zákona), ověřuje 
se způsobilost vzdělávat se v českém jazyce formou rozhovoru. Uchazeči – cizinci s dočasnou 
ochranou (doloží kopii dokladu) mohou zároveň s přihláškou požádat o prominutí zkoušky  
z českého jazyka (znalost škola ověří rozhovorem). 
Na přihlášce není potřeba lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. 

4) Škola bude realizovat přijímací zkoušky pouze formou jednotné přijímací zkoušky (JPZ)  
z českého jazyka a matematiky. Součástí přijímacího řízení je dále odevzdání osobního 
portfolia uchazeče včetně motivačního dopisu. Toto portfolio se přikládá souběžně  
s přihláškou. 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení školského 
poradenského zařízení (pro uzpůsobení PZ). 

5) Kritéria přijímacího řízení: 

1. Pořadí celkového výsledku v jednotné přijímací zkoušce (započítává se váhou 60 %). 
2. Pořadí hodnocení portfolia uchazeče (započítává se váhou 20 %). 
3. Pořadí dle průměru hodnocení v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (započítává se váhou 10 %). 
4. Pořadí dle průměru hodnocení v 2. pololetí 8. třídy (započítává se váhou 10 %). 
5. Žák nesmí být hodnocen stupněm prospěchu 4 nebo 5 v žádném předmětu v 2. pololetí 

8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 
6. V případě rovnosti bodů se přihlíží k výsledku hodnocení portfolia uchazeče. 

6) Uchazeči bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám (1. termín 13. 4. a 2. termín 14. 4.), 
zároveň informaci o místě a termínu případného nahlédnutí a vyjádření se ke spisu před 
rozhodnutím o přijetí. 

7) Ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
do 2 dnů po obdržení výsledků z Centra zveřejní pořadí uchazečů a seznam přijatých 
uchazečů. Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. 4. 2023; do celkového 
hodnocení se započítává lepší výsledek z obou termínů. Zveřejněním seznamu se považují 
rozhodnutí za oznámená. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. 
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 pracovních dnů; ředitel školy vyhoví 
odvolání v případě, že se uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků přijatých 
uchazečů. 
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8) Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového 
lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí  
o přijetí ke vzdělávání. Pokud lhůta uplyne, zanikají právní účinky rozhodnutí a uchazeč se 
žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, 
kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.  

9) Nezbytným předpokladem, aby se uchazeč stal žákem střední školy, je splnění povinné školní 
docházky. Toto doloží. 1. 9. 2023 kopií vysvědčení z 9. ročníku ZŠ.  

 

Co je portfolio uchazeče 

Při přijímacím řízení budeme zohledňovat kromě zájmů a úspěchů uchazečů také jejich motivaci ke 
studiu na naší škole. Příklad obsahu portfolia: 

• studijní a volnočasové zájmy uchazeče, a to současné i plány do budoucna, 

• školní a mimoškolní úspěchy uchazeče v soutěžích, 

• vztah k četbě, ke sportu, k dobrovolnictví apod, 

• motivace volby studia na naší škole, 

• kariérové a vzdělávací plány a vize do budoucna apod. 

Uchazeči výše uvedené odevzdají formou portfolia v tištěné podobě souběžně s přihláškou ke 
vzdělávání nebo nejpozději do 31. 3. 2023. 

U portfolia není stanovena FORMA ani ROZSAH. 

Aktivity bude možné doložit např.: 

• potvrzením o návštěvě kroužku …, o členství v …, 

• kopií diplomů, certifikátů apod., 

• doporučením učitele nebo vedoucího kroužku, oddílu, …, 

• fotografiemi z akcí, kterých se uchazeč účastnil, 

• vlastními pracemi (fotografiemi, obrázky, básničkami, texty, kopií blogu, kanálu na 
YouTube apod.). 
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Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám pro uchazeče 
Pro uchazeče k ověření svých dovedností 
Chceš si vyzkoušet, jak budou vypadat testy a organizace přijímacích zkoušek? Naučit se vyplňovat 
zkušební testové formuláře? Pokud ano, připravili jsme pro zájemce o studium na naší škole 
přijímačky nanečisto z českého jazyka a matematiky. 

TERMÍN: úterý 7. února 2023 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: od 15:30 hod. (60 min. + 15 min. administrace) 

MATEMATIKA: od 17:00 hod. (70 min. + 15 min. administrace) 

POPLATEK: 150 Kč za každý test (včetně vyhodnocení testu lektorem) 

PŘIHLÁŠKY: elektronický formulář na webových stránkách školy od ledna 2023 

Pro uchazeče k přípravě na přijímačky 
Chceš si dopilovat a zopakovat své znalosti a dovednosti učiva ZŠ a zvládnout přijímací zkoušky? 
Připravili jsme pro tebe sérii 6 dvouhodinových bloků (90 min.) pro každý zkušební předmět. 
Příprava nebude cílena na didaktické testy Cermatu.  

TERMÍNY: 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA: od 27. 2. 2023 v čase 16:00 – 17:30  

MATEMATIKA: od 16. 2. 2023 v čase 16:00 – 17:30 (mimo jarní prázdniny) 

POPLATEK: 960 Kč za každý kurz 

PŘIHLÁŠKY: elektronický formulář na webových stránkách školy od ledna 2023 

Matematika  
1. 16. 2. 2023 

číselné výrazy 
2. 2. 3. 2023 

lineární rovnice, slovní úlohy na lin. rovnice 
3. 9. 3. 2023 

procenta, přímá a nepřímá úměrnost, měřítko 
mapy 

4. 16. 3. 2023 
druhá a třetí mocnina, odmocniny, 
mocniny s přirozeným exponentem  

5. 23. 3. 2023 
obrazce a tělesa, konstrukční úlohy 

6. 30. 3. 2023 
mnohočleny, lomené výrazy 

Český jazyk a literatura 
1. 27. 2. 2023 

vyjmenovaná slova  
psaní –bě-/-bje, -pě-, -vě-/-vje-, -mě-/-mně- 
vrstvy slovní zásoby, rozbor textu, návaznost 
textu 

2. 6. 3. 2023 
zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, vz- 
stavba slova a obohacování slovní zásoby, 
rozbor textu, návaznost textu 

3. 13. 3. 2023 
shoda přísudku s podmětem, tvarosloví, 
literární pojmy, literární žánry, rozbor textu, 
návaznost textu 

4. 20. 3.2023 
velká písmena, literární pojmy, rozbor textu, 
návaznost textu 

5. 27. 3. 2023 
interpunkce, větné členy, souvětí podřadné, 
rozbor textu, návaznost textu 

6. 3. 4. 2023 
souhrnné opakování pravopisu, 
synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, 
souvětí souřadné, rozbor textu, návaznost 
textu 
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Na co se můžeš těšit v naší škole? 
Pro budoucí žáky 
Aplikace MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …) 

Vedeme žáky ke komunikaci prostřednictvím školních mailů, využíváme cloudové úložiště OneDrive 
ke sdílení souborů a prostředí Microsoft Teams ke vzdálené výuce a zadávání úkolů a sdílení 
vzdělávacího obsahu.  Žáci naší školy mohou využívat zdarma Office 365 i na svých domácích 
počítačích. 

Zahraniční spolupráce  

Máme navázané partnerství s německou školou Berufsbildende Schule 1 z Goslaru. Jednou za rok 
organizujeme výměnné pobyty pro skupinu cca 10 žáků. Dále vysíláme do Goslaru žáky 3. ročníků 
na 4týdenní odbornou praxi.  

Odborné vzdělávání  

Při výuce odborných předmětů se zaměřujeme na praktické úlohy. Žáci pracují s účetním 
programem Pohoda, ve volitelných odborných blocích si vyzkoušejí sestavit zájezd nebo založit 
vlastní firmu, inscenují soudní proces nebo si vyzkoušejí náborové praktiky ve firmách.  

Navazujeme spolupráci s firmami a státními institucemi, organizujeme exkurze, přednášky, 
workshopy, odbornou praxi pro žáky. Naši partneři nabízejí absolventům volná pracovní místa. Do 
výuky volitelných předmětů zapojujeme odborníky z praxe.  

Tělesná výchova  

Žáci absolvují během studia kromě hodin tělesné výchovy také týdenní sportovní kurz na konci 
prvního ročníku a lyžařský kurz ve druhém ročníku. Pravidelně se účastníme sportovních soutěží, 
např. ve futsalu nebo florbalu. Žáci mohou využívat školní posilovnu. Pro necvičící žáky realizujeme 
výuku zdravotní tělesné výchovy.  

Cizí jazyky 

V rámci výuky cizích jazyků podporujeme a motivujeme žáky k vykonání mezinárodních jazykových 
zkoušek na úrovni B1/B2. Na základě takto získaného certifikátu může ředitel školy uznat z daného 
jazyka školní část maturitní zkoušky. 

Relaxační a chill zóny 

Během přestávek žáci tráví volné chvíle odpočinkem v chill zónách, sportovními aktivitami (stolní 
fotbálek, stolní tenis) nebo mohou využít nově zrekonstruovanou zahradu. 

V rámci projektu 20 000 do škol naši žáci rozšířili počet relaxačních zón v nové budově. 

Stravování 

Ve škole máme bufet a automat na teplé a studené nápoje. Vedle šaten v nové budově je 

k dispozici malá ledničku a mikrovlnná trouba. Žáci se mohou stravovat v sousední školní jídelně. 

Přispíváme na každý oběd 10 Kč. 

Informační technologie a 3D tisk 

V současné době máme tři učebny výpočetní techniky. V rámci krajského projektu jsme získali 
finanční prostředky na inovaci IT vybavení školy, v roce 2023 budeme realizovat zcela novou IT 
učebnu pro výuku jazyků a ve dvou stávajících učebnách budou nahrazeny zastaralé počítače zcela 
novou technologií vč. nábytku. Rovněž pro účely výuky lze vyžít novou 3D tiskárnu. 

V šesti učebnách máme instalované velkoformátové dotykové LCD panely. 
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Učební plán Obchodní akademie  
Jaké předměty budeš navštěvovat v průběhu studia 
 

Povinný základ  Ročník  Celke
m  1.  2.  3.  4.  

Český jazyk a literatura  3  4 4 4  15 

První cizí jazyk (ANJ) 4  4  3  3  14 

Druhý cizí jazyk (NEJ, RUJ, FRJ, SPJ) – výběr 3  3  3  3  12  

Občanská nauka  1  2  0-  0-  3  

Dějepis  2  2  0  0  4  

Matematika  4  3 3 3 13 

Základy ekonomických výpočtů  1  0  0  0  1  

Základy přírodních věd  2  2  0  0  4  

Tělesná výchova  2  2  2  2  8  

Ekonomika  3  3  3  3  12  

Účetnictví  0  3  4  4  11  

Informační technologie  2  2  3  2  9  

Právní nauka  0  0  2  0  2  

Písemná a elektronická komunikace  3  2  1  1  7  

Hospodářský zeměpis  2  2  0  0  4  

Ekonomická cvičení  0  0  0  2  2  

Profesní komunikace v cizím jazyce  0  0  
 

1 1 

Celkem povinné  32 34 28 28 122 

Povinně volitelné předměty   

• Konverzace v cizím jazyce 
• Volitelná matematika 

   
   
   

  
   

2   2 4 

Odborné předměty: 
• Podnikání   
• Finance 
• Personální management   
• Management volnočasových aktivit 

a cestovního ruchu 
• Asistent/asistentka managementu  

 
 

2 2 4 

Celkem    32   34   32   32   130 
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Program dne otevřených dveří 
Co máme pro Vás připravené 

 

Informace  Budova - místnost  Informace poskytuje  

Přivítání návštěvníků 
SB – vestibul 
prezentace OA  

Žáci OA Slaný 

Informace od vedení 
školy  

SB 10 a SB 12  
základní informace od vedení školy 
15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00 

Mgr. Martin Štorek 
ředitel školy  

Posilovna  
Sportovní akce 

SB – přízemí  Mgr. Filip Dolejší  

3D tisk  SB – klubovna  Jiří Gerhardt 

Ekonomie 
– odborné bloky  

NB 125 (přízemí) 
Prezentace ekonomie a odb. bloků  

Ing. Jaroslava Vůjtěchová 

Ukázky odborné výuky 
– blok podnikání  

NB – chodba u šaten  Ing. Lenka Rohanová  

OBČERSTVENÍ NB – chodba u šaten  
Žáci OA Slaný 
SŠ Euroinstitut 

Španělský jazyk 
Francouzský jazyk  

NB 121 (přízemí) 
Informace o cizím jazyce  

Mgr. Martina Viková  

Anglický jazyk  
NB 122 (přízemí) 
Informace o cizím jazyce  

Mgr. Petra Brantová  

Německý jazyk  
NB 132 (1. patro)  
Informace o cizím jazyce  

Ing. Andrea Kadeřábková 

Ruský jazyk  
NB 133 (1. patro)  
Informace o cizím jazyce  

Ing. Albína Vosecká  

Český jazyk  
NB  131 (1. patro)  
Informace o předmětu a přípravných 
testech 

Mgr. Jana Micková  

Matematika 
NB  136 (1. patro)  
Informace o předmětu a přípravných 
testech 

Mgr. Karel Hevessy 

Písemná elektronická 
korespondence  

NB 142 (2. patro) 
písemná korespondence, psaní všemi 
deseti prsty – (slepé klávesnice) 

Ing. Barbora Fejtková 

Prezentace účetního 
programu POHODA 

NB 143 (2. patro)  
prezentace účetního programu, 
daňová evidence  

Ing. Irena Bílá Jiráňová 

Informační technologie 
+ DOTAZNÍK UCHAZEČE 

NB 146 (2. patro) 
Informace o IT 

Ing. Iva Vršínská 

 

SB – stará budova 

NB – nová budova 
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Poděkování a dotazník uchazeče 
Ohodnoťte nás a vyplňte prosím dotazník uchazeče 

 
Ohodnoťte dnešní návštěvu naší školy. 

 
https://forms.office.com/e/QevC501QGE 

 
Vyplňte, prosím, dotazník uchazeče,  

zašleme Vám fotografie z dnešního dne. 

 
https://forms.office.com/e/nFB7VyEG62 

 
Stáhněte si tento handout do svého mobilu. 

 

informace-pro-uchazece-a-den-otevrenych-dveri.pdf (oaslany.cz) 

 Děkujeme za Vaši návštěvu. 
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https://forms.office.com/e/QevC501QGE
https://forms.office.com/e/nFB7VyEG62
https://www.oaslany.cz/upload/files/dny-otevrenych-dveri/informace-pro-uchazece-a-den-otevrenych-dveri.pdf

