
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 

Erbenova 184, 344 01 Domažlice 

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení na SOŠ pro šk. rok 2023/2024 
 

V tomto školním roce budou otevřeny následující obory: 

 

Poř.č. Název oboru Kód Nejvyšší počet žáků Forma vzdělávání 

1. Obchodní akademie 63-41-M/02 30 denní 

2. Informační technologie 18-20-M/01 30 denní 

3. Praktická sestra 53-41-M/03 30 denní 

 

Na všech oborech budou žáci přijati podle JPZ - přijímacích testů z matematiky a českého 

jazyka, které se budou konat dne 13. a 14. dubna 2023 a podle vysvědčení ze základní školy 

(1. pololetí 8. třídy, 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy).  Žák může maximálně získat 160 

bodů, z toho 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky (50 bodů z českého jazyka, 50 bodů 

z matematiky) a 60 bodů za průměrný prospěch. (Tabulka pro převod průměru na body). V 

případě rovnosti celkového počtu bodů u více uchazečů, bude dána přednost uchazečům 

s lepším průměrem u přijímacích testů z českého jazyka a matematiky.  

Žák nesmí být v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z žádného předmětu klasifikován stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný. 

Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali vysvědčení ve školním roce 2019/2020, budou 

hodnoceni podle prvního pololetí školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních 

období. 

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu s § 20 odst. 4 

školského zákona požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost 

českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Cizincům (podle LEX Ukrajina) podle § 1 odst. 1 

zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka, znalost bude 

rovněž ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo, konat 

písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. 

Žáci cizinci budou hodnoceni dle redukovaného pořadí všech uchazečů (§ 60 odst. 5).  

 

Přihlášku na střední školu je třeba podat do 1. března 2023 – pro 1. termín přijímacího řízení. 

Pro obor Praktická sestra je třeba mít na přihlášce potvrzenu zdravotní způsobilost ke 

vzdělávání a Souhlas zákonného zástupce - viz. příloha. U oborů Obchodní akademie a 

Informační technologie se potvrzení zdravotní způsobilosti nepožaduje. 

 

Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se přijímací testy již nekonají, ale přihlíží se 

k vysvědčení ze základní školy. Bude přijat pouze takový počet nejlepších uchazečů, aby 

v oboru byl celkový počet doplněn na 30 žáků. 

 

 

 

V Domažlicích 6. ledna 2023 

 

 

Mgr. Věra Prantlová v.r. 

ředitelka školy 


