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Příloha č. 1 
 

Kritéria přijímání žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018– 2019 

Tříleté obory vzdělání kategorie H (SOU - s výučním listem) 

1. Splnění povinné školní docházky – žák doloží v den nástupu do SOŠ a SOU Vlašim. 

2. Dosažený průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 2. pololetí 
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. 

3. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

 
Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 
2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy je 40 bodů 
(20 bodů za každé pololetí, pokud je průměrný prospěch 1,00). K výpočtu bodového zisku za 
každé pololetí se použije vzorec:                    25 – 5 x prospěch = body  

Bodový zisk bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

Výsledky přijímacího řízení: 
 Pořadí uchazečů je určeno podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů.  
 
Př.: Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposledního ročníku je 2,5 a za 1. pololetí 
posledního ročníku 2,00. 
Výpočet:           25 – 5 x 2,5  = 12,50 
  25 – 5 x 2,00  =   15,00 
celkový bodový zisk:   27,50 
 
Tříleté obory vzdělání kategorie E (OU - s výučním listem) 

1. Splnění povinné školní docházky – žák doloží v den nástupu do SOŠ a SOU Vlašim. 

2. Doporučení školského poradenského zařízení v souladu s ustanovením vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., v platném znění. 

3. Dosažený průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání v ZŠ. 

4. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Výsledky přijímacího řízení: 
 Pořadí uchazečů je určeno podle sestupně seřazeného průměrného prospěchu 
dosaženého za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání v ZŠ.  
 
 
Čtyřleté obory vzdělání kategorie L a M (s maturitní zkouškou) 

1. Splnění povinné školní docházky – žák doloží v den nástupu do SOŠ a SOU Vlašim. 

2. V rámci přijímacího řízení je možné získat v součtu za dvě kritéria maximálně 100 
bodů. 

 1. kritérium – výsledky jednotné přijímací zkoušky – nejvýše 60 bodů. 

 2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání – nejvýše 40 bodů. 
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1. kritérium – výsledky přijímací zkoušky 
Uchazeč vykoná povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z českého jazyka 
a matematiky. Bodový zisk z obou předmětů (vyhodnotí a poskytne škole CVVZ) bude sečten, 
vynásoben koeficientem 0,6 a zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
 
2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání 
Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 
2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (nebo 
odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletých gymnázií a odpovídajících hodnocení u žáků, 
kteří úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky) je 40 
bodů (20 bodů za každé pololetí, pokud je průměrný prospěch 1,00). K výpočtu bodového 
zisku za každé pololetí se použije vzorec:                     25 – 5 x prospěch = body 
 
Bodový zisk bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
Výsledky přijímacího řízení: 
 Body získané v obou kritériích se sčítají. 
 Pořadí uchazečů je určeno podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů.  
 
Př.: Uchazeč dosáhne z jednotného přijímacího testu z českého jazyka 29 bodů a 
z matematiky 25 bodů, jeho průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku byl 2,5 
a za 1. pololetí posledního ročníku 2,00. 
 
1. kritérium: (29 + 25) x 0,6 = 32,40 
2. kritérium: 25 – 5 x 2,5  = 12,50 
  25 – 5 x 2,00  = 15,00 
celkový bodový zisk:   59,90 
 
Dvouleté nástavbové denní studium  

1. Úspěšné ukončení tříletého učebního oboru zakončeného závěrečnou zkouškou – žák 
doloží v den nástupu do SOŠ a SOU Vlašim. 

2. V rámci přijímacího řízení je možné získat v součtu za dvě kritéria maximálně 100 
bodů. 

 1. kritérium – výsledky jednotné přijímací zkoušky – nejvýše 60 bodů. 

 2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání – nejvýše 40 bodů. 

 
1. kritérium – výsledky přijímací zkoušky 
Uchazeč vykoná povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z českého jazyka 
a matematiky. Bodový zisk z obou předmětů (vyhodnotí a poskytne škole CVVZ) bude sečten, 
vynásoben koeficientem 0,6 a zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
 
2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání 
Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 
2. pololetí druhého ročníku a 1. pololetí třetího ročníku SOU. K výpočtu bodového zisku za 
každé pololetí se použije vzorec:                  25 – 5 x prospěch = body 
Bodový zisk bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
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Výsledky přijímacího řízení: 
 Body získané v obou kritériích se sčítají. 
 Pořadí uchazečů je určeno podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů.  
 
Př.: Uchazeč dosáhne z jednotného přijímacího testu z českého jazyka 29 bodů 
a z matematiky 25 bodů, jeho průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku byl 2,5 a za 
1. pololetí 3. ročníku 2,00. 
 
1. kritérium: (29 + 25) x 0,6 = 32,40 
2. kritérium: 25 – 5 x 2,50  = 12,50 
  25 – 5 x 2,00  =   15,00 
celkový bodový zisk:   59,90 
 
Kritéria pro rovnost bodů: 
V případě rovnosti celkového počtu bodů se v celkovém pořadí výše umístí ten uchazeč, 
který má lepší: 

Jednotný test z matematiky;  
Jednotný test z českého jazyka; 
Prospěch z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání; 
Prospěch z  českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání; 
Prospěch z matematiky v 2. pololetí předposledního ročníku předchozího vzdělávání; 
Prospěch z  českého jazyka v 2. pololetí předposledního ročníku předchozího 
vzdělávání. 

 
Žáci se specifickými poruchami učení 
Pokud uchazeč požaduje uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky, musí doložit 
doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nejpozději do 1. března 2018. Takovému 
uchazeči budou podmínky konání zkoušek uzpůsobeny v souladu s doporučením 
poradenského zařízení. 
 
 


