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Kritéria přijímacího řízení  
do 1. ročníků učebních oborů na SOU tradičních řemesel a 

VOŠ, spol. s r.o. 
 

pro školní rok 2020/2021  
 
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 
ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 
353/2016 Sb.) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád stanovuji předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení    
 
Počty přijímaných žáků v přijímacím řízení: 
 

Kód Název Oboru 
Počet 
žáků 

Forma 

26-51-
H/02 

Elektrikář - silnoproud 24 denní 

69-51-
H/01 Kadeřník 60 denní 
65-51-
H/01 Kuchař - číšník 30 denní 
36-66-
H/01 Montér suchých staveb 24 denní 
66-53-
H/01 Operátor skladování 24 denní 
36-56-
H/01 Truhlář 24 denní 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro neumělecké 
tříleté učební obory 

Hodnoceny budou studijní výsledky (průměr známek) z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. 
třídy. V případě že žák nevychází ZŠ z 9. ročníku bude ohodnoceno 2. pololetí 
předposledního a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

Průměry budou bodovány následujícím způsobem:  

Průměr Body 
1,00 – 1,20 30 
1,21 – 1,40 25 
1,41 – 1,60 20 
1,61 – 1,80 15 
1,81 – 2,00 10 
2,01 – 2,20 5 
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2,21 – 2,40 4 
2,41 – 2,60 3 
2,61 – 2,80 2 
2,81 a více 1 
 

Body za obě pololetí se sčítají, a proto může žák (uchazeč) v rámci přijímacího řízení získat 
maximálně 60 bodů. 

Při rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů budou u rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 
preferovány lepší známky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka. 

Cizinci, kteří se hlásí k přijetí a neabsolvovali vzdělávání na české základní škole absolvují 
pohovor, který bude podkladem pro přijetí případně nepřijetí uchazeče. 

 

1. Termín pro podání přihlášky:  do 1. března 2020. Uchazeči se speciálními 
vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. 

2. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají. 
3. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní 
docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

4. Při přijímacím řízení budou výsledky prospěchu předchozího vzdělávání převedeny 
informačním systémem školy do pořadí vzestupně a podklady budou sloužit 
ke stanovení pořadí pro přijetí ke studiu. 

5. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je zdravotní způsobilost. 
6. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený 

pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových 
stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce v budově školy pod registračním 
číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, dne 22. dubna 
2020. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí. 

 
 


