Podmínky přijímacího řízení dle zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.
pro školní rok 2017/2018
Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené
maturitní zkouškou
Žáci konají přijímací zkoušky podle jednotného zadání (didaktické testy společnosti
CERMAT) z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
Výsledek přijímacího řízení bude stanoven na základě následujících kritérií:
a) výsledek jednotné přijímací zkoušky
Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení podílí 60%.
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – tvoří 40% celkového
hodnocení
Povinnost konat jednotné přijímací zkoušky se týká pouze žáků v 1. kole přijímacího
řízení.
Podmínky přijetí absolventů ZŠ
1. ukončená povinná školní docházka 9. ročníkem s výsledkem prospěl
2. přihláška s potvrzením studijních výsledků z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku
ZŠ nebo přihláška s ověřenými kopiemi, přihláška musí být potvrzená lékařem pro
děti a dorost (vyjma oboru Ekonomika a podnikání)
3. bodové hodnocení průměru – dle softwaru Bakaláři – Přijímací řízení
ročník
osmý, devátý – první + druhé pololetí

průměr
1,0 – 1,49
1,5 – 1,99
2,0 – 2,99
3,0 – 4,0

Termín odevzdání přihlášek na denní formu studia je do 1. 3. 2017.

bodové ohodnocení
40
30
20
10

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončené
výučním listem
Žáci nekonají přijímací zkoušky.
V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle následujících
kritérií:
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
b) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče
Podmínky přijetí absolventů ZŠ
1. ukončená povinná školní docházka – mohou se přihlásit i žáci, kteří ukončili nebo
ukončí povinnou školní docházku v osmém ročníku
2. přihláška s potvrzením studijních výsledků z předposledního ročníku a prvního
pololetí posledního ročníku ZŠ nebo přihláška s ověřenými kopiemi vysvědčení,
potvrzená dětským lékařem
3. bodové ohodnocení průměru – dle softwaru Bakaláři – Přijímací řízení
ročník
sedmý, osmý – první + druhé pololetí

průměr
1
2
3
4
osmý, devátý – první + druhé pololetí 1
2
3
4

bodové ohodnocení
60
50
20
10
60
50
20
10

Kritéria v případě rovnosti dosažených bodů:
V případě rovnosti rozhoduje známka z Českého jazyka a literatury, Matematiky a cizího
jazyka.
Termín odevzdání přihlášek na denní formu studia je do 1. 3. 2017.

Kritéria přijímacího řízení pro absolventy učebních oborů na
denní nástavbové studium
Podmínky přijetí
Žáci konají přijímací zkoušky podle jednotného zadání (didaktické testy společnosti
CERMAT) z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
Přihláška s potvrzením studijních výsledků z druhého ročníku a prvního pololetí třetího
ročníku studia na SOU nebo přihláška s ověřenými kopiemi vysvědčení (nevyžadujeme
potvrzení praktickým lékařem)
Výsledek přijímacího řízení bude stanoven na základě následujících kritérií:
a) výsledek jednotné přijímací zkoušky
Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení podílí 60%.
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – tvoří 40% celkového
hodnocení (bodové hodnocení průměru – dle softwaru Bakaláři – Přijímací řízení
Povinnost konat jednotné přijímací zkoušky se týká pouze žáků v 1. kole přijímacího
řízení.
Po úspěšném zakončení SOU předloží žák výuční list nebo jeho úředně ověřenou kopii,
vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení ze 3. ročníku SOU.
Bodové hodnocení průměru:
ročník
druhý ročník – druhé pololetí
Třetí ročník – první pololetí

průměr
1,00 – 1,99
2,00 – 2,99
3,00 – 3,99
1,00 – 1.99
2,00 – 2,99
3,00 – 3,99

bodové ohodnocení
20
10
5
20
10
5

Termín odevzdání přihlášek na denní formu studia je do 1. 3. 2017.

Kritéria přijímacího řízení pro absolventy učebních oborů na
dálkové nástavbové studium
Podmínky přijetí
Žáci konají přijímací zkoušky podle jednotného zadání (didaktické testy společnosti
CERMAT) z Českého jazyka a literatury a z Matematiky.
Přihláška s potvrzením studijních výsledků z druhého ročníku a prvního pololetí třetího
ročníku studia na SOU nebo přihláška s ověřenými kopiemi vysvědčení (nevyžadujeme
potvrzení praktickým lékařem)
Výsledek přijímacího řízení bude stanoven na základě následujících kritérií:
a) výsledek jednotné přijímací zkoušky
Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení podílí 60%.
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – tvoří 40% celkového
hodnocení (bodové hodnocení průměru – dle softwaru Bakaláři – Přijímací řízení
Povinnost konat jednotné přijímací zkoušky se týká pouze žáků v 1. kole přijímacího
řízení.
Žák předloží výuční list nebo jeho úředně ověřenou kopii, vysvědčení o závěrečné zkoušce a
vysvědčení ze 3. ročníku SOU.
Bodové hodnocení průměru:
ročník
druhý ročník – druhé pololetí
třetí ročník – první pololetí

průměr
1,00 – 1,99
2,00 – 2,99
3,00 – 3,99
1,00 – 1.99
2,00 – 2,99
3,00 – 3,99

bodové ohodnocení
20
10
5
20
10
5

Termín odevzdání přihlášek na dálkovou formu studia je do 1. 3. 2017.

