Organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
pro přijímání žáků do učebních oborů ve školním roce 2022/2023

1

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání
ve střední škole do učebních oborů pro školní rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a
vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 zastoupené ředitelkou PhDr. Zdeňkou Lovčí vyhlašuje
první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do učebních oborů:
Kód oboru

Název oboru

Délka
studia

Forma
studia

Počet
přijímaných
uchazečů

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

tři roky

denní

24

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

tři roky

denní

24

65-51-H/01

Kuchař – číšník

tři roky

denní

30

23-51-H/01

Strojní mechanik

tři roky

denní

30

66-53-H/01

Operátor skladování logistik

tři roky

denní

20
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Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podávají uchazeči nebo u nezletilých zákonní zástupci
osobně nebo poštou přímo k rukám ředitelky střední školy, a to do 1. března 2022.

2 Jmenování přijímací komise
PhDr. Zdeňka Lovčí

ředitelka školy

Ing. Veronika Reitingerová

zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

Mgr. Josef Rezničák

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

3 Kritéria přijímacího řízení jsou platná pro všechny uvedené učební obory
Přijímací zkoušky se nekonají.
Přijímací řízení bude probíhat dle bodového systému a podle těchto kritérií:
a) počet bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, (zaokrouhleno na
2 desetinná místa). Žák může dosáhnout max. 200 bodů;
- žák nesmí být v 1. pololetí 9. třídy hodnocen známkou nedostatečnou; známka
nedostatečná znamená 0 bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
- žák musí být hodnocen v chování známkou velmi dobrou; snížená známka z chování
znamená přepočet průměrného prospěchu: x + 1,50,
- minimální počet bodů k přijetí je 1 bod;
b) zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru potvrzená na přihlášce ošetřujícím
lékařem;
c) žáci základní školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona v platném znění budou
přijati pouze na základě doporučení speciálního pedagogického zařízení potvrzujícího
přidělení podpůrného opatření personální podpory (asistent pedagoga) po celou dobu
studia.
V případě shodného počtu bodů bude o pořadí rozhodovat průměrný prospěch z hlavních
předmětů za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (bez výchov).
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Tabulka pro udělování bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
průměr

počet bodů

1,00 – 1,50 200
1,51

199

1,52

198

…
3, 48

2

3, 49

1

3, 50

0

Za každou setinu zhoršeného prospěchu se odečítá 1 bod.
Záporné body se neudělují.

4 Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců podle § 20 odst.4 zákona
č.561/2004 Sb. v jeho pozdějších zněních.
a) Platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory.
b) Uchazeč nekoná podle § 60 odst.5 zákona č.561/2004 Sb. přijímací zkoušku z českého jazyka.
c) V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a
lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem
školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů
uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut.
d) Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně
s oznámením o registraci.

5 Oznámení o registraci uchazeče
Uchazečům, u nezletilých zákonným zástupcům, kteří se ucházejí o studium, bude písemně
oznámeno, že jejich přihláška byla zaregistrována pod registračním číslem, které je shodné s číslem
jednacím.
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6 Doručení rozhodnutí
Ředitelka školy zveřejní nejpozději do 22. dubna 2022 seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným
registračním číslem – shodné s jednacím číslem) na veřejně přístupném místě ve škole a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.geukaplice.cz), a to alespoň po dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená ̶ již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným
zástupcům.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno do vlastních rukou (odesláno) zletilým uchazečům
nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

7 Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný
zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v pracovních dnech vždy v době od 7.30 hod. do 15.00 hod. v sekretariátu školy (Pohorská 86,
přízemí).

8 Odevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli/ředitelce školy, který/á rozhodl/a o jeho přijetí ke
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se
považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních
služeb.
Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve
výše uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 7.30 hod. do 15.00 hod. v sekretariátu
školy (Pohorská 86, přízemí).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
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9 Další kola přijímacího řízení
Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat v návaznosti na počet volných míst
v jednotlivých oborech.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

PhDr. Zdeňka Lovčí v. r.
ředitelka školy

Kaplice 30. ledna 2022

Stránka 5 z 5
Přijímací řízení 2022_učební obory

