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 Orlová 30. ledna 2023 

 
 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, zastoupená Mgr. Pavlem 

Kubínkem, ředitelem školy, vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, 

v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., 

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vše 

v aktuálním znění první kolo přijímacího řízení do následujících oborů vzdělání pro školní rok 

2023/2024: 

 

- 79-41-K/81 Gymnázium  - pro žáky 5. tříd ZŠ 

- 79-41-K/41 Gymnázium  - pro žáky 9. tříd ZŠ 

- 18-20-M/01 Informační technologie - pro žáky 9. tříd ZŠ 

- 63-41-M/02 Obchodní akademie - pro žáky 9. tříd ZŠ 

- 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - pro žáky 9. tříd ZŠ 

 

Forma přijímacích zkoušek v roce 2023 

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (§ 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v aktuálním znění), absolvováním písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk 

a literatura (60 minut) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (70 

minut). 

 

Termíny testů jsou stanoveny MŠMT takto: 

studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní 

termín 

2. náhradní 

termín 

čtyřleté studium 13. 4. 2023 14. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023 

osmileté studium 17. 4. 2023 18. 4. 2023 10. 5. 2023 11. 5. 2023 

 

U všech oborů vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo 

zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, a proto uchazeči nemusí 

předkládat k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. 

 

Přihláška ke vzdělávání uchazečů 

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli 

střední školy, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. 3. 2023. Pro první kolo přijímacího řízení 

může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, přičemž na obou uvede školy, obory vzdělání, popřípadě  
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zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Každý uchazeč může písemné testy 

z českého jazyka a z matematiky konat dvakrát. Pokud si podal dvě přihlášky na školy, na nichž se koná  

jednotná přijímací zkouška, pak absolvuje tuto zkoušku v prvním stanoveném termínu ve škole 

uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce 

ve druhém pořadí. Součástí přihlášky je, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení.  

 

Uchazeči, kteří plnili nebo plní povinnou školní docházku ve škole mimo území ČR, přiloží vysvědčení 

z posledních dvou ročníků, a to jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do 

jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském). Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 

67/2022 Sb. se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka nezbytná 

pro studium se ověří rozhovorem. Podle téhož ustanovení může na základě žádosti konat písemný test 

z Matematiky a jejích aplikací v ukrajinském jazyce. 

 

Pokud žák pro vážné důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem 

pro první kolo přijímacího řízení je 10. květen 2023, případně 11. květen 2023. Ředitel školy zašle 

uchazečům pozvánku ke konání jednotné zkoušky nejpozději 14 dní před stanoveným termínem. 

 

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 

4. 2023) a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce u 

hlavního vchodu školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých 

uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy 

o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na https://www.cermat.cz 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Kubínek 

ředitel  


