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Přijímací řízení 
 

Je možné podat na vaši školu dvě přihlášky? 

Ano, můžete podat jednu přihlášku na obor obchodní akademie a druhou na obor ekonomické 

lyceum.  

 

Chci si dát přihlášku na vaši školu na oba vaše obory (jeden mám jako prioritu a pro jistotu chci 

napsat i ten druhý), stačí dát jednu přihlášku, když jsou na ní oba obory zapsané? 

Nestačí, musíte podat přihlášky dvě. 

 

Je pořadí oborů na přihlášce závazné? Když se dostanu na oba, musím jít na ten první? 

Pořadí není závazné, určuje, kam bude uchazeč pozván na první termín jednotné přijímací zkoušky. O 

volbě školy (oboru) rozhodne uchazeč odevzdáním zápisového lístku. 

 

Co když skončím v žebříčku uchazečů až okolo třicátého místa v seznamu nepřijatých (tj. pod 

čarou)? 

Podejte odvolání a čekejte na výsledek. V minulém roce se díky tomu, že někteří přijatí uchazeči dali 

přednost jiné škole, pořadí v žebříčku posouvalo tak moc, že nakonec byli přijati i tito uchazeči. 

 

Jak moc na vaší škole ovlivní výsledky přijímací zkoušky celkové pořadí uchazeče? 

Váha (význam) přijímací zkoušky bude 60%, prospěch ze ZŠ bude mít váhu (význam) 40%.  

 

Co mám vyplnit na přihlášce v rubrice Termín školní přijímací zkoušky? 

Tato rubrika slouží jen pro „školní“ přijímací zkoušku, ta se u nás do čtyřletého studia nekoná. 

Rubriku nechejte prázdnou.  



 

Potřebuji pro vaši školu potvrzení lékaře na přihlášce? 

Ne, takové potvrzení není potřeba. 

 

Budou se dávat body navíc za výborné umístění v soutěžích? 

Takové body se dávat nebudou. Rozhoduje jen vysvědčení ze ZŠ a výsledek přijímací zkoušky. Žádné 

diplomy, prosím, k přihlášce nepřikládejte. 

 

Bude škola posílat pozvánku na přijímací zkoušku? 

Ano, ale i tak doporučujeme, abyste sledovali informace na našem webu. 

 

Průběh studia na škole 
 

Je u vás školní jídelna? 

Máme výdejnu, obědy se dovážejí z centrální jídelny při gymnáziu v Hejčíně, všichni naši žáci mají 

výběr ze dvou jídel. 

 

Kolik žáků celkem studuje na vaší škole? 

Na škole studuje přibližně 360 žáků. 

 

Jaký je počet dívek a chlapců na škole? 

Ve třídách je přibližně třetina chlapců, v oboru ekonomické lyceum je jich více, někde i polovina. 

 

Jaké se u vás učí cizí jazyky kromě angličtiny? 

Každý žák má kromě angličtiny i druhý cizí jazyk, nabízíme němčinu, ruštinu, španělštinu. Druhý cizí 

jazyk se učí v úrovni pro začátečníky. 

  



Kdy začíná a kdy nejpozději končí vyučování? 

Výuka u nás začíná vždy v 8:00 a odpolední výuka (po polední pauze) končí dvakrát týdně v 15:00, 

v ostatní dny se to střídá a konec je ve 14:10 nebo ve 13:20. 

 

Jak je to s možností ubytování žáků na internátě? 

Naše škola vlastní internát nemá, naši žáci si domlouvají ubytování na internátech jiných středních 

škol sami. Tipy na tyto internáty dostanete na úvodní informativní schůzce přijatých žáků v červnu, 

kde se také můžete domluvit se spolužáky, abyste byli na některém internátu spolu. 

 


