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Kritéria přijímacího řízení  
do 1. ročníků maturitních oborů denního a dálkového vzdělávání 

na SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. 
 

pro školní rok 2017/2018  
 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 353/2016 Sb.) a zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení    
 
Počty přijímaných žáků v přijímacím řízení: 

Kód Název Oboru Počet žáků Forma

69-41-L/01 Kosmetické služby 30 denní

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30 denní
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 30 denní
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 30 dálková
 
Kritéria přijímacího řízení: 
Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného 
paragrafu a jsou tato: 
 

1. Výsledky u jednotných přijímacích zkoušek 
Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 -50 
bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.  Výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení 
podílí 60% z celkového počtu dosažených bodů.  
 
Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
V souladu s § 60b odst. (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy 
podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání 
jednotné zkoušky. 
 
Dodatek pro cizince: 
V souladu s § 60b odst. (5) školského zákona: Uchazeči - cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na 
žádost jednotnou zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura. Uchazeč předloží potvrzení o absolvování jazykové 
přípravy v českém jazyce ve výši minimálně 80 hodin. 3 členná komise jmenovaná ředitelem školy ověří rozhovorem 
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, a stanoví počet bodů v rozmezí 0 -
 50. 
 

2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ. 
Průměrný prospěch za II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ se na celkovém hodnocení podílí 40 % a to takto: 

a) průměrný prospěch 1,00 - 1,59: 40 bodů 
b) průměrný prospěch 1,60 - 2,00: 35 bodů 
c) průměrný prospěch 2,01 - 2,50: 30 bodů 
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d) průměrný prospěch 2,51 - 3,00:  20 bodů 
e) průměrný prospěch 3,00 – a více 10 bodů 

 
Maximální počet bodů, kterého žák (uchazeč) může v rámci přijímacího řízení dosáhnout je 100. 
 

3. Uchazeči budou přijati v pořadí dle součtu procentní úspěšnosti (součet bodů 1 a 2) a to až do výše kapacity.  
 

4. Při stejné procentní úspěšnosti u více uchazečů bude pořadí přijetí upraveno dle: 
a) lepší klasifikace z cizího jazyka v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy, 
b) vítězství v krajském kole olympiády, postupně druhé a třetí místo v krajském kole olympiády  
c) pořadí v okresních soutěžích 

 
5. Ke studiu na SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o. nebudou přijati uchazeči, kteří na posledních dvou vysvědčeních 

měli z jakéhokoliv předmětu klasifikaci nedostatečný. 
 
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí: 

1. Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání nejpozději 30. dubna 2017. 
 

2. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, přijatý uchazeč odevzdá nejpozději do 10 pracovních dní 
zápisový lístek 
 

3. Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí - při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání. 
 

4. Studenti, kteří se hlásí na dálkové studium do 1. ročníku neodevzdávají zápisový lístek! 
                                                                                                  …………………………… 
                      Mgr. Jaromír Pragač 
                   ředitel  školy 
            v. r. 


