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Příloha č. 1 
 

Kritéria přijímání žáků do prvních ročníků pro školní rok 2020 – 2021 

Tříleté obory vzdělání kategorie H  

(Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou pro uchazeče se splněnou povinnou školní 
docházkou – SOU s výučním listem.) 
 

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

2. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. potvrdí lékař  
na přihlášce. 

3. Bez přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ. 

4. Přijetí uchazečů v pořadí podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů za poslední 
úspěšně ukončený ročník základní školy a za dosažený průměrný prospěch uvedený  
na přihlášce ke studiu až do naplnění stavu. 

5. Průměrný prospěch je hodnocen takto: 

 Dosažený průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 2. pololetí 
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (zaokrouhlený 
na 2 desetinná místa). 

 Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu: 

Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch za každé pololetí je 33 bodů. 
Průměr  1,00 ………… 33 bodů. 
Průměr  5,00 …………   0 bodů. 

6. V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí uchazečů 
známky za 1. pololetí posledního ročníku základní školy takto: 

o Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) ………………………………………….. fyzika; 

o Kuchař-číšník (65-51-H/01) ………………………………………..…………….……….. chemie; 

o Cukrář (29-54-H/01) …….……………………………………….....………..……..……... chemie. 

7. Poslední úspěšně ukončený ročník ZŠ  je bodově ohodnocen takto: 

Žák vzdělávaný dle RVP pro základní vzdělávání: 

 7. třída …………………..… 66 bodů         maximum možných bodů …….. 132 

 8. třída …………………… 133 bodů         maximum možných bodů …….. 199 

 9. třída …………………… 200 bodů  maximum možných bodů …….. 266 
 

Žák vzdělávaný dle RVP jiných (např. dle RVP pro speciální vzdělávání): 

 7. třída …………………..… 0 bodů         maximum možných bodů …….. 66 

 8. třída …………………… 67 bodů         maximum možných bodů …….. 133 

 9. třída …………………  134 bodů  maximum možných bodů …….. 200 
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Tříleté obory vzdělání kategorie E  

(Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou pro uchazeče se splněnou povinnou školní 

docházkou – OU s výučním listem.) 

 

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

2. Doporučení školského poradenského zařízení. 

3. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. potvrdí lékař na 
přihlášce. 

4. Bez přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ. 

5. Přijetí uchazečů v pořadí podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů za průměrný 
prospěch až do naplnění stavu. 

6. Průměrný prospěch je hodnocen takto: 

 Dosažený průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 1. pololetí 
posledního ročníku základní školy (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). 

 Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu: 

Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku 
je 33 bodů. 
Průměr  1,00 ………… 33 bodů. 
Průměr  5,00 …………   0 bodů. 

7. V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhoduje o pořadí uchazečů 
známka z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku. 

 

Čtyřleté obory vzdělání kategorie L a M  

(Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou pro uchazeče se splněnou povinnou školní 
docházkou.) 
 

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

2. Zdravotní způsobilost pro obor vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. potvrdí lékař  
na přihlášce. 

3. Uchazeči budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a prospěchu ze ZŠ. 

4. Přijetí uchazečů v pořadí podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů za obě kritéria až 
do naplnění stavu. 

5. V rámci přijímacího řízení je možné získat v součtu za dvě kritéria maximálně 166 bodů. 

1. kritérium –  výsledky jednotné přijímací zkoušky centrálně zadávané CERMATEM, které se 
budou konat písemnou formou z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy) – 
nejvýše 100 bodů. Výsledky hodnocení jednotné zkoušky budou započítány 60 %. 

2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání – nejvýše 66 bodů - budou započítány 40 %. 
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6. Výsledky předchozího vzdělávání jsou hodnoceny takto: 

 Dosažený 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), (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). 

 Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu: 

Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch za každé pololetí je 33 bodů. 
Průměr  1,00 ………… 33 bodů. 
Průměr  5,00 …………   0 bodů. 

7. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český 
jazyk, cizí jazyk, matematika (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). 

 

Dvouleté nástavbové denní studium  

(Dvouleté denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních 
oborů). 
 

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

2. Uchazeči budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a prospěchu ze SOU. 

3. Přijetí uchazečů v pořadí podle sestupně seřazeného celkového počtu bodů za obě kritéria až 
do naplnění stavu. 

4. V rámci přijímacího řízení je možné získat v součtu za dvě kritéria maximálně 166 bodů. 

1. kritérium – výsledky jednotné přijímací zkoušky centrálně zadávané CERMATEM, které se 
budou  konat písemnou formou z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy) – 
nejvýše 100 bodů. Výsledky hodnocení jednotné zkoušky budou započítány 60 %. 

2. kritérium – výsledky předchozího vzdělávání – nejvýše 66 bodů - budou započítány 40 %. 

5. Výsledky předchozího vzdělávání jsou hodnoceny takto: 

 Dosažený průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu za 2. pololetí 
předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku SOU (zaokrouhlený na 
2 desetinná místa). 

 Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu: 

Nejvyšší možný bodový zisk za průměrný prospěch za každé pololetí je 33 bodů. 
Průměr  1,00 ………… 33 bodů. 
Průměr  5,00 …………   0 bodů. 

6. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí český 
jazyk, cizí jazyk, matematika (za 1. pololetí posledního ročníku SOU). 

 
Žáci se specifickými poruchami učení 
Pokud uchazeč požaduje uzpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky, musí doložit doporučení 
z pedagogicko-psychologické poradny nejpozději do 2. března 2020. Takovému uchazeči budou 
podmínky konání zkoušek uzpůsobeny v souladu s doporučením poradenského zařízení. 
 


