
Č.j.: SŠ-VL/7/2018/INT 

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,  

VLAŠIM, ZÁMEK 1 

 

 
Ředitel SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1, 258 01 Vlašim vyhlašuje od 24. května 2018 v souladu 

s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění 

 

d r u h é   k o l o   p ř i j í m a c í h o   ř í z e n í . 

 

Pro přijímání žáků ke studiu v druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nestanoví. 

 

Pro přijímání žáků ke studiu v rámci druhého kola přijímacího řízení budou zájemci o studium 

přijímáni podle § 59 a § 60 zákona č. 561/2004  Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na 

základě těchto kritérií: 

 

Tříleté obory vzdělání kategorie E (OU - s výučním listem)  

1. Splnění povinné školní docházky.   

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

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

 

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

1. Splnění povinné školní docházky.  

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

 

Čtyřleté obory vzdělání kategorie L a M (s maturitní zkouškou) 

1. Splnění povinné školní docházky.  

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

 

Dvouleté nástavbové denní studium  
1. Úspěšné ukončení vzdělávání ve střední škole doložené výučním listem žák doloží v den nástupu do 

SOŠ a SOU Vlašim. 

 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí tak, jak předložili přihlášku ke studiu. Druhé kolo přijímacího 

řízení bude ukončeno 31. srpna 2018. 

 

Počty volných míst v jednotlivých oborech výuky ke dni vyhlášení druhého kola přijímacího řízení: 

 

Podnikání 64-41-L/51 10 

Hotelnictví 65-41-M/01 8 

Gastronomie 65-41-L/01 8 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 7 

Cukrář 29-54-H/01 4 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 6 

Opravářské práce 41-55-E/01 10 

Potravinářská výroba 29-51-E/01 10 

 

 

Ve Vlašimi 24. května 2018 

Ing. Vladislav Novotný v. r. 

         ředitel školy 


