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Informace o přijímacím řízení  
do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 
 

 
Do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 budeme přijímat do těchto oborů vzdělávání: 

 

Maturitní studium, denní, čtyřleté 
 
63 – 41 – M/02 Obchodní akademie, přijmeme 60 žáků  

   zaměření:   Daně a finance  

Zahraniční obchod  

Ekonomika sportu 
65 – 42 – M/02 Cestovní ruch, přijmeme 30 žáků 

68 – 43 – M/01 Veřejnosprávní činnost, přijmeme 30 žáků 
 
Přijímací řízení v roce 2019 probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném 
znění a způsobem stanoveným vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, v platném znění. 

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky konané  
ve formě písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.  
Přípravu zadání, distribuci a vyhodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CZVV,  http://www.cermat.cz/). 

Termín pro podání přihlášky ke střednímu vzdělávání je 1. březen 2019 pro první kolo 
přijímacího řízení.  
Uchazeč podává dvě přihlášky, na obě přihlášky uvádí obě vybrané školy. Pořadí škol určuje termín 
konání přijímací zkoušky.  
Jednotné přijímací zkoušky může uchazeč konat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech, 
na obou zvolených středních školách, 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019.  
Další informace k jednotným přijímacím zkouškám budou postupně uváděny na stránkách Obchodní 
akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň  
(https://www.oa-chocen.cz/rubrika/uchazeci-o-studium// a  CZVV (http://www.cermat.cz). 

O kritériích přijetí rozhodne ředitel školy a zveřejní je ve škole a na tomto místě nejpozději  
do 31. ledna 2019. 
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Učební obory s výučním listem, denní, tříleté  

 
65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník, přijmeme 30 žáků 
29 – 54 – H/01 Cukrář, přijmeme 30 žáků 

65 – 51 – H/01 Prodavač, zaměření Výroba a prodej lahůdek, přijmeme 30 žáků 
 

Uchazeči budou přijímáni výhradně podle výsledků předchozího vzdělávání.  
 
Kritéria zveřejníme na tomto místě nejpozději do 31. ledna 2019. 
 
 
 
Přihlášení ke studiu 
 
Přihlášky potvrzené základní školou a lékařem se podávají přímo ředitelství střední školy na adrese 

T. G. Masaryka 1000, 565 01 Choceň, nejpozději do 1. března 2019. 

 
 
 
Dny otevřených dveří 
 
Rádi Vás ve škole uvítáme na dnech otevřených dveří: 
v pátek 23. listopadu 2018 od 13:30 do 17:00 h. a v sobotu 24. listopadu 2018 od 9:00 do 12:00 h.  

v pátek 18. ledna 2019 od 13:30 do 17:00 h. a v sobotu 19. ledna 2019 od 9:00 do 12:00 h. 
 

Další informace: 
na telefonních číslech  465 471 338  a  739 048 111.   

e-mailem  oachocen@oa-chocen.cz 
 
 
 
V Chocni dne 2. října 2018 
 
 
 
Mgr. Jaroslav Studnička 
ředitel školy 
 
 


