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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,  
VLAŠIM, ZÁMEK 1 

 
 

Příkaz ředitele č. 3/2018 
ze dne 30. 1. 2018 

 
S odvoláním na § 165 odst. 2 písmeno f), § 59 a § 60 až § 64 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. 353/2016 Sb., v platném znění stanovuje ředitel 
SOŠ a SOU Vlašim postup při přijímání žáků do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 
pro školní rok 2018 – 2019 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 
až § 64 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

o Přijímací zkouška se nekoná.  
o Podmínkou pro přijetí ke studiu je splnění kritérií přijímání žáků do prvních 

ročníků pro školní rok 2018 – 2019 pro obory vzdělání kategorie H (SOU – 
s výučním listem) a kategorie E (OU – s výučním listem). 

o Hodnotící kritéria stanovená pro potřeby přijetí ke vzdělávání jsou uvedena 
v příloze č. 1. 

 
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 
až § 64 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

o Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z českého 
jazyka a matematiky. 

o Výsledky hodnocení jednotné zkoušky budou započítány 60%. 
o Hodnotící kritéria stanovená školou pro potřeby přijetí ke vzdělávání jsou 

uvedena v příloze a budou započtena 40%. 
 

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.  353/2016 Sb. v platném 
znění. 

o Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z českého 
jazyka a matematiky. 

o Výsledky hodnocení jednotné zkoušky budou započítány 60%. 
o Podmínkou pro přijetí ke studiu je splnění kritérií přijímání žáků do prvních 

ročníků pro školní rok 2018 – 2019 pro vzdělávání v nástavbovém studiu 
(dvouleté denní studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou). 

o Hodnotící kritéria stanovená školou pro potřeby přijetí ke vzdělávání jsou 
uvedena v příloze a budou započtena 40%. 
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IV. Žáci a jejich zákonní zástupci budou pozváni k pohovoru týkajícího se organizace 
vzdělávání, odborné praxe a odborného výcviku. Pozvánka bude zaslána neprodleně po 
doručení zápisového lístku do školy. 

V. Součástí přihlášky ke vzdělávání je: 

o povinné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání 
(lékařské potvrzení nepožadujeme u přihlášek do nástavbového studia); 

o u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského 
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 
přijímacího řízení (§ 16 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění); 

o u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského 
poradenského zařízení ke vzdělávání v oborech E. 
 

VI. Dálkové formy vzdělávání se pro školní rok 2018 – 2019   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 2018-2019. 
2. Stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů 

vzdělání.  
 

 

 
       Ing. Vladislav Novotný  
         ř e d i t e l   š k o l y 
 


