
 
 
 
 
 

Informace o přijímacím řízení 2023 
 

Ve školním roce 2023/2024 budeme přijímat žáky do těchto studijních oborů:  

obchodní akademie (63-41-M/02) - 30 žáků 

gymnázium osmileté (79-41-K/81) – 30 žáků 

gymnázium čtyřleté (79-41-K/41) – 30 žáků 

 
 

Přihlášky ke studiu 

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které stanovuje MŠMT. Tiskopis 
získá uchazeč od své základní školy, popřípadě jej může vytisknout ze stránek 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek- na-
ss. Tiskopis přihlášky můžete stáhnout též přímo z našich webových stránek. 

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, 
vyjádřeným podpisem uchazeče na přihlášce. Přehled klasifikace musí být potvrzen základní školou. 
Přihlášku je možné donést do kanceláře střední školy v 1. patře osobně nebo ji zaslat poštou nejdéle do 
1. března 2023. Návod pro její vyplnění vám poskytne výchovný poradce na základní škole. 

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče 
a zákonného zástupce. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to 
včetně informací o další škole, kam se hlásí. Pořadí obou uvedených škol na přihlášce musí být 
shodné. 

Na naši školu je možné podat přihlášky dvě, jednu na obor obchodní akademie a druhou na obor 
gymnázium čtyřleté. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, 
musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 Školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Tito uchazeči budou zařazeni do celkového pořadí podle 
redukovaného pořadí bez bodů z českého jazyka 

Uvádějte prosím na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi 
vámi a střední školou. 

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu nevyžadujeme. 
 

 
Podrobná kritéria přijímacího řízení naleznete na webových stránkách na horní liště v sekci Pro 
uchazeče. 

 

 
Vedení školy 
 


