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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
1. kolo podání přihlášek do 1. 3. 2021
Výsledky a vydání rozhodnutí 29. 4. 2021
Informace o konání případných dalších kol přijímacího řízení budou upřesněny a zveřejněny
na webových stránkách školy.
Obor
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Ke studiu bude přijato
60 žáků a žákyň
30 žáků a žákyň

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogické lyceum

60 žáků a žákyň
30 žáků a žákyň

Základní podmínkou, aby mohli být žáci a žákyně přijati na denní studium na ekonomické či
pedagogické obory, je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Výsledek z této části má váhu
60 %, zbytek závisí na výsledcích v posledních 2 ročnících základní školy (za 1. pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
U oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika je pro přijetí ke studiu vyžadováno
absolvování jednotné přijímací zkoušky + školní část přijímacích zkoušek, která ověřuje
předpoklady ke studiu z HV, TV, VV a jazykové výchovy. Nezbytná je bezzávadná výslovnost a
tělesná výchova bez jakéhokoliv zdravotního omezení.
POUZE pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je nutný posudek lékaře o zdravotní
způsobilosti, který uveďte do přihlášky.
Bližší informace o přijímacím řízení najdete v záložce OA/SPgŠ - Uchazeči

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Společné pro všechny obory:
státní škola s dlouholetou tradicí poskytující odborné i všeobecné vzdělání
studium zakončeno maturitní zkouškou (vysoká úspěšnost maturantů)
škola je vhodná jako základ pro další studium na VŠ
velmi nízká nezaměstnanost absolventů
dobré vlakové i autobusové spojení
vlastní kuchyně, tělocvična, bazén
možnost jazykových, sportovních, poznávacích výjezdů
jazyková škola, spolupráce s jazykovým centrem
domov mládeže, vybavení počítačových učeben + IT technika
v budově školy autoškola
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CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÝCH OBORŮ
OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02
Absolventi jsou schopni využívat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, jsou
schopni pracovat s počítačem a programy pro vedení účetnictví, základními programy
potřebnými pro vedení administrativy a s internetem. Orientují se také v právních předpisech,
jejichž dodržování je pro chod každé firmy a organizace velmi důležité.
Po složení maturitní zkoušky jsou absolventi vybaveni tak, aby mohli nastoupit ke studiu na
vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Též získají předpoklady pro to, aby rozvíjeli vlastní
podnikatelské aktivity.
Absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce - pracují na FÚ, v bankách, spořitelnách,
pojišťovnách, u soudu, na policii, na poště, městském a obecním úřadě, v obchodních řetězcích
a firmách, v soukromém sektoru, jako ekonomové, účetní, finanční referenti, referenti
marketingu, asistenti, sekretářky, obchodní zástupci, referenti ve státní správě, bankovní a
pojišťovací pracovníci, administrativní pracovníci, personalisté, v hotelnictví a stravování,
v cestovních kancelářích, apod.

EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02
Absolventi získají především dovednosti, které jim umožní pokračovat v dalším studiu,
zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a studiu na vyšších
odborných školách.
Osvojené základy odborného vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu
práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. Absolventi mohou vykonávat dílčí analytické,
organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách,
v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. zpracování podkladů
k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence
zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského
servisu v obchodu a cestovním ruchu, příprava a organizace společenských setkání, příprava
podkladů a účast na obchodních jednáních, komplexní zpracování marketingového průzkumu
a další.
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CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÝCH OBORŮ
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 75-31-M/01
Obor je zaměřen na odborné vzdělávání, a to v předmětech pedagogika a psychologie. Kromě
všeobecně vzdělávacích předmětů, je zaměřen na praktické činnosti, jako je pedagogická
praxe, hra na hudební nástroj a výchovy (DV, HV, TV, VV). Během studia má žák možnost
absolvovat řadu kurzů (kurzy výchov, vodácký kurz, lyžařský kurz, cykloturistický kurz…)
Ve třetím ročníku si žák vybírá jednu z výchov (HV, TV, VV) jako svou specializaci, navýší se tím
dotace hodin dané výchovy a na konci studia z ní žák vykoná teoretickou i praktickou maturitní
zkoušku.
Absolvent tohoto oboru má široké uplatnění na trhu práce, protože získává pět pracovních
kvalifikací. Jsou to: učitel v mateřské škole, učitel přípravné třídy základní školy, vychovatel,
pedagog volného času a asistent pedagoga.
PEDAGOGICKÉ LYCEUM 78-42-M/03
Obor vznikl jako střední cesta mezi gymnázii a odbornými školami. Vyznačuje se všeobecným
zaměřením, nabízí studium dvou světových jazyků, a od druhého ročníku výběr specializace
výchovy (HV, TV, VV a DV) a řady volitelných předmětů.
V prvním ročníku se na oboru pedagogickém lyceum vyučují všechny výchovy v časové dotaci
2 hodiny týdně. Od druhého ročníku si každý žák vybírá jednu výchovu, jako hlavní zaměření
svého studia, formou specializace. Ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku se časová dotace
výchovy zvýší na čtyři až šest hodin týdně a žák ukončuje studium teoretickou i praktickou
maturitní zkouškou z dané výchovy.
Obor připravuje na studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Pokud
absolvent nechce ve studiu pokračovat, získává profesní kvalifikaci: asistent pedagoga a
pedagog volného času.

