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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,  

VLAŠIM, ZÁMEK 1 

 

Příkaz ředitele č. 2/2015 

ze dne 6. 1. 2015 

 

S odvoláním na § 165 odst. 2 písmeno f) a § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., 

v platném znění stanovuji postup při přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro 

školní rok 2015 – 2016 takto: 

I. Žáci tříletých oborů (střední vzdělání s výučním listem) budou ke vzdělávání přijímáni na základě 

podané přihlášky ke vzdělávání ve střední škole v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

– Přijímací zkouška se nekoná, 

– hodnotící kritéria stanovená pro potřeby přijetí ke vzdělávání jsou uvedena v příloze, 

– podmínky pro přijetí ke studiu: 

- splnění povinné školní docházky, 

- splnění podmínek přijímacího řízení. 

II. Žáci čtyřletých oborů (střední vzdělání s maturitní zkouškou) budou ke vzdělávání přijímáni na 

základě podané přihlášky ke vzdělávání ve střední škole v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. 

v platném znění. 

– Škola je přihlášena k pilotnímu ověřování přijímacího řízení 2015, 

– hodnotící kritéria stanovená pro potřeby přijetí ke vzdělávání jsou uvedena v příloze. 

III. Uchazeči o vzdělávání v nástavbovém studiu (dvouleté denní studium pro získání středního 

vzdělání s maturitní zkouškou) budou ke vzdělávání přijímáni na základě podané přihlášky ke vzdělávání ve 

střední škole a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. 

– Přijímací zkouška se nekoná, 

– hodnotící kritéria stanovená pro potřeby přijetí ke vzdělávání jsou uvedena v příloze, 

– podmínky pro přijetí ke studiu: 

- úspěšné ukončení tříletého učebního oboru zakončeného závěrečnou zkouškou, 

- splnění podmínek přijímacího řízení. 

IV. Žáci a jejich zákonní zástupci budou pozváni k pohovoru týkající se organizace vzdělávání, odborné 

praxe a odborného výcviku. Pozvánka bude zaslána neprodleně po doručení zápisového lístku do školy. 

V. Součástí přihlášky ke vzdělávání je: 

– povinné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání (lékařské 

potvrzení nepožadujeme u přihlášek do nástavbového studia), 

– u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami posudek školského poradenského zařízení 

o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče (§ 16 zákona č. 561/2004 Sb. 

v platném znění). 

VI. Dálkové formy vzdělávání se pro šk. r. 2015 – 2016   n e o t v í r a j í ! 

VII. Uvedená kritéria budou platná i pro další kola přijímacího řízení. 

 

 

 

Přílohy:  

1. Kritéria přijímání žáků do prvních ročníků pro školní rok 2015/2016. 

2. Stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.  

 

 

 

       Ing. Vladislav Novotný v. r. 

           ř e d i t e l   š k o l y 
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Příloha č. 1 

 

Kritéria přijímání žáků do prvních ročníků pro školní rok 2015 – 2016 

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

1. Splnění povinné školní docházky. 

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

3. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání. 

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

1. Splnění povinné školní docházky. 

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

3. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání. 

4. Doporučení školského poradenského zařízení v souladu s ustanovením vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

v platném znění. 

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

1. Znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání podle hodnocení za první pololetí devátého ročníku ZŠ, 

tj. průměrný prospěch. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle průměrného prospěchu /na dvě 

desetinná místa/ a každému přiděleny body dle pořadí. Při stejném průměru u více uchazečů stejný 

počet bodů a další pořadí skokem. /dle níže uvedeného vzoru/ 

 

Pořadí Uchazeč Průměrný prospěch Body 

1. Nový 1,52 30 

2. Žák 1,52 30 

3. Chytrý 1,55 28 

4. Mladý 1,56 27 

 

2. Výsledky vzdělávání v předmětech Český jazyk a literatura, Matematika a Cizí jazyk za první 

pololetí devátého ročníku ZŠ. Výsledky hodnocení v jednotlivých předmětech budou oceněny body: 

Výborný 40 bodů    Dostatečný 10 bodů 

Chvalitebný 30 bodů    Nedostatečný   0 bodů 

Dobrý 20 bodů 

 

3. Výsledky přijímací zkoušky provedené v rámci pilotního ověřování přijímacího řízení 2015 budou 

bodově ohodnoceny sestupně od nejvyššího po nejnižší počet bodů. Zkouška bude z předmětů Český 

jazyk a literatura a Matematika s možností získat nejvýše 50 bodů z každého předmětu. Řádný termín 

konání jednotných testů je 15. 4. 2015, náhradní termín 14. 5. 2015. Při stejném bodovém hodnocení 

uchazečů bude provedeno bodování skokem (viz tabulka). 

 

Pořadí Uchazeč Úspěšnost Body 

1. Nový 50 bodů 30 

2. Žák 50 bodů 30 

3. Chytrý 45 bodů 28 

4. Mladý 43 bodů 27 

 

4. Celkový bodový součet z bodu 1., 2. a 3. určí pořadí uchazečů na 1. – 30. místě.  

 

Pozn.: Podrobné informace k pilotnímu ověřování jsou k dispozici na www.msmt.cz a www.cermat.cz. 

 

Dvouleté nástavbové denní studium 

1. Znalosti uchazeče z předchozího vzdělávání podle hodnocení za první pololetí třetího ročníku, tj. 

průměrný prospěch. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle průměrného prospěchu /na dvě desetinná 

místa/ a každému přiděleny body dle pořadí. Při stejném průměru u více uchazečů stejný počet bodů a 

další pořadí skokem. /dle níže uvedeného vzoru/ 

 

Pořadí Uchazeč Průměrný prospěch Body 

1. Nový 1,52 30 

2. Žák 1,52 30 

3. Chytrý 1,55 28 

4. Mladý 1,56 27 

http://www.msmt.cz/
http://www.cermat.cz/
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2. Výsledky vzdělávání v předmětech Český jazyk a literatura, Matematika a Cizí jazyk za první pololetí 

třetího ročníku. Výsledky hodnocení v jednotlivých předmětech budou oceněny body: 

Výborný 40 bodů    Dostatečný 10 bodů 

Chvalitebný 30 bodů    Nedostatečný   0 bodů 

Dobrý 20 bodů 

 

V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů bude přihlédnuto k lepšímu hodnocení Českého jazyka a 

literatury, Cizího jazyka a Matematiky v předcházejícím ročníku, v prvním a druhém pololetí. 
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Příloha č. 2 

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2015 – 2016 

v SOŠ a SOU Vlašim 

 

Název oboru Kód oboru 

Počet přijímaných 

uchazečů 

Třídy Žáci 

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou 

Hotelnictví 65-42-M/01 1 30 

Gastronomie 65-41-L/01 1 30 

Tříleté obory s výučním listem 

Kuchař-číšník 65-51-H/01 2 60 

Cukrář 29-54-H/01 1 30 

Krejčí 31-58-H/01 0,5 15 

Zedník 36-67-H/01 0,5 15 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 1 30 

Opravář zemědělských stojů 41-55-H/01 1 30 

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 1 14 

Potravinářská výroba 29-51-E/01 1 14 

Šití oděvů 31-59-E/01 1 14 

Zednické práce 36-67-E/01 1 14 

Opravářské práce 41-55-E/01 1 14 

Dvouleté nástavbové denní studium 

Podnikání 64-41-L/51 2 60 

 

 

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném 

znění první kolo přijímacího řízení s termínem zahájení 16. března 2015. 

 

 

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 22. 4. 2015. 

 

 


