Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o. pro
školní rok 2019/2020
V souladu se zákonem 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 o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků denního studia pro
školní rok 2019/2020.
Kritéria přijímacího řízení pro 4-leté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Podmínky přijetí:
1. ukončená povinná školní docházka 9. ročníkem s výsledkem prospěl
2. přihláška s potvrzením studijních výsledků z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo přihláška
s ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení. Přihláška musí být potvrzená lékařem pro děti a dorost (kromě
oboru Ekonomika a podnikání).
Přihlášku je nutné podat do 1.3. 2019 osobně v kanceláři školy nebo poštou.
Kritéria přijetí:
1. kritérium – výsledky písemných testů z Českého jazyka a Matematiky – oba testy a jejich vyhodnocení
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (www. cermat.cz)
2. kritérium – prospěch uchazeče na základní škole
Pořadí uchazečů bude dáno:
1. ze 60% výsledkem JPZ (Jednotných přijímacích zkoušek) – podmínkou je, aby uchazeč dosáhl
nenulového počtu bodů v každém z testů a v součtu z obou testů alespoň 20 bodů
2. ze 40% předchozím prospěchem na základní škole podle následující tabulky:
ročník
osmý, devátý - druhé + první pololetí

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

bodové ohodnocení
40
30
20
10

Tato kritéria jsou pro všechny uchazeče jednotná.
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů.
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje průměr známek z Českého jazyka, Matematiky a cizího jazyka v
1. pololetí 9. ročníku.
Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín – pátek 12. dubna 2019
2. termín – pondělí 15. dubna 2019
Náhradní termíny:
1. termín – 13. května 2018
2. termín – 14. května 2018
Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dní před konáním
zkoušek.
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Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Kritéria přijímacího řízení pro obory nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou
(denní, dálková forma studia)
Podmínky přijetí:
1. ukončené 3-leté studium učebního oboru, získání výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce
2. přihláška s potvrzením studijních výsledků z 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku SOU nebo přihláška
s ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení. Nevyžadujeme potvrzení přihlášky praktickým lékařem.
Přihlášku je nutné podat do 1.3. 2019 osobně v kanceláři školy nebo poštou.
Kritéria přijetí:
1. kritérium – výsledky písemných testů z Českého jazyka a Matematiky – oba testy a jejich vyhodnocení
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (www. cermat.cz)
2. kritérium – prospěch uchazeče na SOU
Pořadí uchazečů bude dáno:
1. ze 60% výsledkem JPZ (Jednotných přijímacích zkoušek) – podmínkou je, aby uchazeč dosáhl
nenulového počtu bodů v každém z testů a v součtu z obou testů alespoň 20 bodů
2. ze 40% předchozím prospěchem na základní škole podle následující tabulky:

ročník
druhý ročník – druhé 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

třetí ročník – první pololetí

bodové ohodnocení
20
10
5
20
10
5

Tato kritéria jsou pro všechny uchazeče jednotná.
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů.
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje průměr známek z Českého jazyka, Matematiky a cizího jazyka ve
1. pololetí 3. ročníku SOU.
Termíny přijímacích zkoušek:
1. termín – pátek 12. dubna 2019
2. termín – pondělí 15. dubna 2019
Náhradní termíny:
1. termín – 13. května 2019
2. termín – 14. května 2019
Pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte písemně na základě podané přihlášky 14 dní před konáním
zkoušek.
Povinnost konat Jednotné přijímací zkoušky se týká pouze 1. kola přijímacího řízení.
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Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Kritéria přijímacího řízení pro 3-leté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou (výuční list)
Žáci nekonají přijímací zkoušky.
Podmínky přijetí:
1. ukončená povinná 9-letá školní docházka – přihlášku mohou podat i žáci, kteří ukončili nebo ukončí
povinnou školní docházku v osmém ročníku. Obor není určen pro žáky vzdělávané na ZŠ podle ŠVP pro
LMP.
2. přihláška s potvrzením studijních výsledků z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy nebo
přihláška s ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení. Přihláška musí být potvrzená lékařem pro děti a
dorost.
Přihlášku je nutné podat do 1.3. 2019 osobně v kanceláři školy nebo poštou.
Kritéria přijetí:
1. kritérium – prospěch uchazeče na základní škole
Pořadí uchazečů bude dáno předchozím prospěchem na základní škole podle následující tabulky:
ročník
sedmý, osmý – druhé + první pololetí

osmý, devátý – druhé + první pololetí

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

bodové ohodnocení
50
40
20
10
50
40
20
10

Tato kritéria jsou pro všechny uchazeče jednotná.
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů.
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje průměr známek z Českého jazyka, Matematiky a cizího jazyka ve
2. pololetí 9. ročníku (příp. 8. ročníku).
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Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
Kritéria přijímacího řízení pro 2-letý obor vzdělání – obor Práce ve stravování
Žáci nekonají přijímací zkoušky.
Podmínky přijetí:
1. ukončená povinná 9-letá školní docházka – přihlášku mohou podat i žáci, kteří ukončili nebo ukončí
povinnou školní docházku v osmém ročníku.
2. přihláška s potvrzením studijních výsledků z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy nebo
přihláška s ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení. Přihláška musí být potvrzená lékařem pro děti a
dorost.
Přihlášku je nutné podat do 1.3. 2019 osobně v kanceláři školy nebo poštou.
Kritéria přijetí:
1. kritérium – prospěch uchazeče na základní škole
Pořadí uchazečů bude dáno předchozím prospěchem na základní škole podle následující tabulky:
ročník
sedmý, osmý – druhé + první pololetí

osmý, devátý – druhé + první pololetí

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

bodové ohodnocení
50
40
20
10
50
40
20
10

Tato kritéria jsou pro všechny uchazeče jednotná.
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového počtu získaných bodů.
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje průměr známek z Českého jazyka, Matematiky a cizího jazyka ve
2. pololetí 9. ročníku (příp. 8. ročníku).
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