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Pozvánka k přijímacímu řízení 

 

 

Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, zvu Vaši dceru/syna 

k  přijímacímu řízení pro obory vzdělání:                                   

Obchodní akademie (vzdělávací program: Počítačová grafika, Firemní management, Jazyková akademie), 

Ekonomické lyceum (vzdělávací program: Jazykové lyceum, Ekonomické lyceum) a 

Veřejnosprávní činnost (vzdělávací program: Právní asistent, Veřejná správa) 

do 1. ročníku čtyřletého studia na Obchodní akademii, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvkové 

organizaci, které se koná dne  12./16. dubna 2018 v budově školy. 

 

Harmonogram přijímací zkoušky: 

08:15 prezence 

08:30 test z matematiky  

10:50 test z českého jazyka 

Uchazeči si s sebou přinesou psací potřeby (dvě černé propisovací tužky. Dále přinesou tuto pozvánku, na 

které zákonný zástupce uchazeče podpisem potvrdil její převzetí. 

 

Uchazeči o studium budou hodnoceni na základě těchto kritérií: 

- přijímací zkouška 60 % 

- prospěch v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia 20 % 

- prospěch v 2. pololetí osmého ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia 20 % 

 

Do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie bude přijato 60 žáků, do oboru vzdělání        

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 30 žáků a do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30 žáků. 

 

Zákonný zástupce uchazeče má možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí v kanceláři školy od 

27. dubna 2018 v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. 

 

Nastane-li skutečnost, která zabrání uchazeči dostavit se k přijímacímu řízení, musí jeho zákonný zástupce 

podat písemnou žádost o vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu (10./11. května 2018), kterou dolo-

ží potvrzením (lékaře, policie apod.). 

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy a na internetových 

stránkách školy www.oacl.cz nejdříve dne 27. dubna 2018 ve 13 hod. 

Nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně. 
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