Českoslovanská akademie obchodní
střední odborná škola
Praha 2, Resslova 5

Jméno a příjmení
zákonného zástupce uchazeče
adresa doručení

Číslo jednací
ČAO/číslo jednací

Vyřizuje/tel.
Navrátil/224 922 228

Praha
20. dubna 2021

Informace o přijímacím řízení a přidělení registračního čísla uchazeči
Příspěvková organizace Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2,
Resslova 5, Vás v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní
akademie pro školní rok 2021/2022, tímto dopisem informuje o následujících skutečnostech:
Uchazeči jménem Jméno a příjmení uchazeče bylo přiděleno registrační číslo Číslo ID.
Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 3. května 2021 (první řádný termín) a v úterý
4. května 2021 (druhý řádný termín). Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním
řádném termínu ve škole, kterou na přihlášce uvedl na prvním místě, zkoušku v druhém
řádném termínu uchazeč vykoná ve škole, kterou na přihlášce uvedl na druhém místě.
Uchazeč, který na přihlášce uvedl školu, která jednotnou přijímací zkoušku nekoná, obdrží obě
pozvánky na první i druhý řádný termín zkoušky v příloze tohoto dopisu.
Věnujte pozornost údajům uvedeným na pozvánkách k jednotné přijímací zkoušce. Současně
si pečlivě prostudujte informace k ochraně zdraví v průběhu zkoušek a k dokládání potvrzení
o negativním testu na COVID-19.
V termínu od 19. května do 21. května 2021 v odpoledních hodinách bude na webových
stránkách školy a ve vestibulu školy zveřejněn konečný seznam přijatých a nepřijatých
uchazečů. Nezveřejňujeme jména jednotlivých uchazečů, pouze jejich registrační čísla.
Uchazeči budou řazeni podle počtu dosažených bodů. Přesný termín záleží na dodání výsledků
testů Cermatem.
Uchazečům, kteří budou přijati ke vzdělávání, nebude poštou zasláno písemné vyhotovení
rozhodnutí. Rozhodnutí se pouze oznamuje formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
(pod registračním číslem) s výsledkem přijímacího řízení každého uchazeče. Dnem zveřejnění
seznamu se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání považuje za oznámené. V případě Vašeho zájmu
Vám písemné rozhodnutí vyhotovíme. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku končí desátým
pracovním dnem po vyhlášení výsledků na webu (to je 2. resp. 3, resp. 4. června 2021).
Zápisový lístek společně s návratkou můžete osobně odevzdat v kanceláři školy denně od 8:30
do 15:30 hodin (v pátek do 15:00 hodin) nebo jej zaslat poštou.
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Uchazeči, kteří vyhoví kritériím přijímacího řízení a nebudou přijati z důvodu počtu
přijímaných uchazečů, obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí (doporučená zásilka
do vlastních rukou) s poučením o možnosti podání odvolání proti tomuto rozhodnutí
(formulář odvolání bude na webových stránkách www.cao.cz). Odvolání proti rozhodnutí musí
uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu počtu
přijímaných uchazečů. Na základě počtu odevzdaných zápisových lístků budeme postupně
vyřizovat změnu rozhodnutí do naplnění kapacity.
Uchazeči, kteří nevyhoví kritériím přijímacího řízení, obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí
(doporučená zásilka do vlastních rukou).
Veškeré informace týkající se přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách
školy www.cao.cz.
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pokračovat ve studiu na naší škole a těšíme se, že přijaté
uchazeče přivítáme ve škole dne 1. září 2021.
S pozdravem
Mgr. Dagmar Blažková, v.r.
ředitelka
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Návratka
(odevzdejte spolu se zápisovým lístkem)
Jméno a příjmení uchazeče: Jméno a příjmení uchazeče
1) Uveďte, do kterého školního vzdělávacího programu chcete být zařazeni (do sloupce
pořadí napište 1). U dalších ŠVP očíslujte pořadí zájmu o zařazení pro případ, že bychom
z kapacitních důvodů nemohli vyhovět Vaší první volbě.
ŠVP

Pořadí

Podnikatelský management
Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce
2) Uveďte Vaši volbu druhého cizího jazyka (do sloupce pořadí napište 1). U dalších cizích
jazyků očíslujte pořadí zájmu o zařazení pro případ, že bychom z kapacitních důvodů
nemohli vyhovět Vaší první volbě. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk.
2. cizí jazyk

Pořadí

Německý jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Přijaté uchazeče, kteří odevzdají zápisový lístek, budeme zařazovat do ŠVP a do skupin podle
volby druhého cizího jazyka podle pořadí jejich zájmu a podle pořadí, na kterém se umístili
v přijímacím řízení. Minimální počet žáků pro otevření vybraného ŠVP je 15. Doposud jsme
většině uchazečů vždy vyhověli a zařadili je podle první volby. Předpokládáme, že pro příští
školní rok se situace nezmění.

…………………………………
Podpis uchazeče
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Obory denní formy vzdělávání,
předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení
Obor vzdělání: Obchodní akademie (63-41-M/02)
Čtyřletá denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou. V oboru nabízíme následující školní vzdělávací programy:

•
•

Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce
Podnikatelský management
Počet otevíraných tříd: 3
Maximální počet přijímaných uchazečů: 90

Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)
Čtyřletá denní forma vzdělávání, která je ukončena maturitní zkouškou. V rámci tohoto oboru nabízí naše obchodní akademie
následující školní vzdělávací program:

•

Management v reklamě a umění
Počet otevíraných tříd: 1
Maximální počet přijímaných uchazečů: 30

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:
Kritéria přijímacího řízení se skládají ze tří částí. Uchazeč vyhoví kritériím přijímacího řízení, pokud splní podmínky ve všech
třech částech současně. V případě, že uchazeč nesplní podmínky kterékoliv části přijímacího řízení, potom nevyhověl
kritériím přijímacího řízení jako celku.
První část kritérií přijímacího řízení: jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura
Uchazeč, který dosáhne z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura výsledek minimálně 20 %
z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v písemném testu ze vzdělávacího oboru český jazyk
a literatura.
Druhá část kritérií přijímacího řízení: jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
Uchazeč, který dosáhne z písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace výsledek minimálně 20 %
z maximálního počtu bodů hodnocení, splní podmínku úspěšnosti v písemném testu ze vzdělávacího oboru matematika a její
aplikace.
Třetí část kritérií přijímacího řízení: hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče
Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče se převádí na bodové hodnocení tímto způsobem:
a) Aritmetický průměr hodnocení na vysvědčeních vyjádřené průměrem známek, zaokrouhleným na dvě desetinná místa,
ze všech povinných vyučovacích předmětů (mimo chování) za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo
odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
Počet bodů = hodnota aritmetického průměru z průměrů za jednotlivá pololetí zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
b) Aritmetické průměry hodnocení z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka za stejná klasifikační období.
Počet bodů = součet aritmetických průměrů známek z jednotlivých předmětů zaokrouhlených na dvě desetinná místa.
c) Hodnocení „nedostatečný" z povinných vyučovacích předmětů za stejná klasifikační období.
Počet bodů = počet všech nedostatečných známek krát 5.
d) Hodnocení chování za stejná klasifikační období.
Počet bodů = součet známek krát 3.
Uchazeči, kteří získají celkem 15 bodů a méně, vyhoví kritériu hodnocení výsledků předchozího vzdělávání uchazeče.
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Cizí státní příslušníci, kteří získali celé nebo částečné předchozí vzdělání v zahraniční škole (neabsolvovali 8. a 9. ročník v
základní škole v České republice), stejně tak uchazeči, kteří nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru český
jazyk a literatura, budou pozváni k ověření znalosti českého jazyka rozhovorem. Neprokázání požadované znalosti znamená
nevyhovění kritériím přijímacího řízení. V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto
hodnocení bude započteno dle bodů 1 a 3b těchto kritérií, jako hodnocení v písemném testu ze vzdělávacího oboru český
jazyk a literatura a současně hodnocení z českého jazyka v každém klasifikačním období.
Uchazeči, kteří v předchozím vzdělávání nebyli hodnoceni z cizího jazyka ve výše uvedených klasifikačních obdobích, budou
pozváni k prokázání znalosti cizího jazyka. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.
V případě, že uchazeč prokáže požadovanou znalost, bude ohodnocen a toto hodnocení bude započteno dle bodu 3b těchto
kritérií jako hodnocení z cizího jazyka v každém klasifikačním období.
Celkový počet bodů, pro stanovení pořadí uchazečů, se vypočte takto:
Celkový počet bodů = počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura + počet bodů z
písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace + (100 – počet bodů za hodnocení výsledků předchozího
vzdělávání uchazeče).
Pořadí uchazečů o vzdělávání bude stanoveno na základě získaného celkového počtu bodů podle výše uvedených kritérií.
Jestliže kritériím přijímacího řízení vyhoví více uchazečů než kolik lze přijmout ke vzdělávání, rozhoduje o přijetí uchazeče jeho
umístění v celkovém pořadí uchazečů.

Příspěvková organizace Hlavního města Prahy
sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 922 228
e-mail: info@cao.cz
IČ: 61386138
IZO: 600004830

Českoslovanská akademie obchodní
střední odborná škola
Praha 2, Resslova 5
Ochrana zdraví v průběhu jednotných přijímacích zkoušek
doložení potvrzení o negativním testu
Podmínkami umožnění účasti uchazeče na přijímacích zkouškách je:
- negativní test
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Pohyb uchazečů před vstupem do školy a uvnitř budovy organizuje škola podle těchto principů:
Příchod ke škole a pohyb před školou:
•
•
•
•

V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
Před školou jsou všechny osoby povinny dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem třídy FFP2 nebo vyšší.
Uchazeči budou do budovy vstupovat jednotlivě, nebudou se shromažďovat a vytvářet skupiny.

Vstup do budovy školy:
•
•
•
•
•

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Uchazeči se při vstupu prokáží dokladem s fotografií a potvrzením o negativním testu COVID-19, které není starší
7 dní. Bez tohoto dokladu nebudou ke zkoušce připuštěni. Bližší informace k testování najdete dále v tomto
dokumentu.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí
do školy vstoupit.
Při vstupu do budovy i při pohybu po budově uchazeč musí používat respirátor FFP2 jako ochranu úst a nosu a
dodržovat odstup 2 m od ostatních osob.
Každý uchazeč bude mít s sebou náhradní respirátor FFP2 a sáček na uložení respirátoru.

V budově školy:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Po vstupu do budovy školy se uchazeči co nejrychleji přesunou do třídy, nebudu se shromažďovat ve vestibulu školy
ani na chodbách.
Ve třídě se uchazeči rozsadí podle zásady jeden žák v lavici a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací
pořádek.
O přestávce mezi jednotlivými zkouškami uchazeči omezí pohyb na chodbách na minimum, nebudou se shromažďovat,
budou dodržovat předepsané minimální rozestupy.
V případě konzumace nápojů nebo potravin si uchazeč může respirátor sundat na dobu nezbytně nutnou.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci s dávkovačem a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Na toaletách se uchazeči nebudou zdržovat déle, než
bude nezbytně nutné, po použití toalety si důkladně omyjí (20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a vydezinfikují
ruce.
Při vstupu do třídy bude uchazečům k dispozici desinfekce na ruce. Doporučujeme i předchozí umytí rukou (důkladně
20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ručníky budou k dispozici.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. Zadavatelé zajistí větrání před a po zkoušce
a dohlížející učitelé o přestávce mezi zkouškami.
Uchazeči, budou trávit přestávku ve třídě, nebudou se k otevřeným oknům přibližovat, sedat si na radiátory, parapety
nebo se vyklánět z oken.
Po ukončení zkoušky z českého jazyka žáci neprodleně opustí budovu školy, nebudou na chodbách ani před školou
vytvářet skupinky nebo se shromažďovat.
V čase přestávky mezi zkouškami uchazeči budou moci opustit budovu školy.

Bližší informace k testování pro účely přijímacích zkoušek ve střední škole
•
•

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v
posledních 7 dnech.
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky
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•

•
•
•
•
•

•
•

základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá
distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci
testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě
se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej
má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je
uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia.
Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může
využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.
Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací
zkoušce. ČAO nebude provádět náhradní testování.
Uchazeči o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou využít registrovaného
odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto
alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací
zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat,
může konat zkoušku v náhradním termínu.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba
předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
•

•

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
o dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu
nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
o dokladem o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2
o nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
o certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo
nejméně 14 dní.
Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:
•
•

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s
negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce. Omluvenku je třeba doručit
ředitelce školy do 3 dnů. Uchazeč bude pozván ke konání zkoušky v náhradním termínu.

Příspěvková organizace Hlavního města Prahy
sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 922 228
e-mail: info@cao.cz
IČ: 61386138
IZO: 600004830

Českoslovanská akademie obchodní
střední odborná škola
Praha 2, Resslova 5

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před
vydáním rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů)
Číslo jednací
ČAO/číslo jednací

Vyřizuje/tel.
Navrátil/224 922 228

Praha
21. dubna 2021

Jako účastníku řízení Jméno a příjmení uchazeče, nar. Datum narození uchazeče,
zastoupeného zákonným zástupcem jménem Jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče,
místo trvalého pobytu Místo trvalého pobytu zákonného zástupce uchazeče, ve věci přijetí ke
vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Českoslovanská
akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5, Vám sdělujeme, že po
ukončení shromažďování podkladů k rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), máte jako
účastník řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Této možnosti můžete využít 18. května 2021 v době od 13:00 h do 14:00 h v budově
Českoslovanské akademie obchodní, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 5, kancelář
č. 205.
Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu
s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 5 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti,
což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození,
místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

Mgr. Dagmar Blažková, v.r.
ředitelka
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