Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
PÍSEK, Komenského 86, PSČ 397 11
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 86 (SOŠ a
SOU) dle zákona č. 561 /2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovil pro školní rok 2018/2019
v oborech vzdělávání tato kritéria:

Přihlášky zasílejte poštou nebo osobně do 1. března 2018

Počet přijímaných

Přijímací zkoušky se nekonají

Třída ZŠ

I. Tříleté učební obory – H
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Obor

kód
36-67-H/01
36-69-H/01
36-64-H/01
36-52-H/01
23-55-H/01
23-68-H/01
33-56-H/01
66-51-H/01
65-51-H/01

29-54-H/01

název
Zedník
Pokrývač
Tesař
Instalatér
Klempíř
ŠVP Automechanik
Mechanik opravář motorových vozidel
Truhlář
Prodavač/ka
Kuchař-číšník
- Kuchař – číšník pro pohostinství
- Kuchař
- Číšník, servírka
Cukrář/ka

Kritéria přijetí - obory H
1. Splnění povinné školní docházky.
2. Průměrný prospěch za I. pololetí posledního ročníku ZŠ (obvykle 9.) a obě pololetí
předposledního ročníku ZŠ (obvykle 8.), nejdříve jsou v pořadí uvedeni žáci vycházející
z 9. ročníku, pak žáci vycházející z 8. ročníku atd..
3. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce).
4. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:
a) průměrný prospěch za II. pololetí 8. (respektive předposledního) ročníku ZŠ
b) poslední hodnocení: matematika, český jazyk.
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II. Tříleté učební obory – E

Přijímací zkoušky se nekonají

Tyto obory mají rozšířenou výuku odborného výcviku a jsou vhodné pro žáky se vzdělávacími
obtížemi. Žáci jsou přijímáni bez omezení dokončeného ročníku ZŠ.
Kód

Obor
Název (podle ŠVP)

23-51-E/01
36-67-E/01
36-57-E/01
41-52-E/01
65-51-E/01
75-41-E/01

Zámečnické práce
Zednické práce
Malířské a natěračské práce
Květinářské práce
Kuchařské práce
Pečovatelské práce

Počet přijímaných
žáků
12
12
12
12
12
12

Kritéria přijetí - obory E
1. Splnění povinné školní docházky.
2. Průměrný prospěch ze dvou posledních absolvovaných ročníků ZŠ.
3. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce).
Kritéria přijetí – učební obory H a E – 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení –
stejná jako v 1. kole.

III. Studijní obory : Jednotná přijímací zkouška písemnou formou z českého jazyka a
matematiky (centrálně zadávané CERMATEM)
Přijímací zkoušku uchazeči vykonají:
- 1. řádný termín – 12. dubna 2018 v 8.30 hod.
- 2. řádný termín - 16. dubna 2018 v 8.30 hod.
Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků
Jednotné přijímací zkoušky Centrem (tj. do 2.května 2018). (Centrum zpřístupní výsledky
do 27. dubna 2018 nejpozději do 12 hod.)
Obor
Kód
39-41-L/01
37-41-M/01

Název
Autotronik
Provoz a ekonomika dopravy

Počet přijímaných
žáků
30
30

Kritéria přijetí – studijní obory – 1. kolo přijímacího řízení:
1. Úspěšné ukončení povinné školní docházky.
2. Bodové hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ v 1.a 2.pololetí 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku. Maximální počet získaných bodů: 66, váha 40%.
3. Bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky. Maximální počet získaných bodů 100,
váha 60%.
4. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce – u oboru
Autotronik).
5. Je nutné absolvování cizího jazyka v rámci základního vzdělávání.
6. V případě rovnosti bodů rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:
a) průměrný prospěch za II. pololetí z 8. ročníku ZŠ
b) lepší hodnocení: matematika, český jazyk v I. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Kritéria přijetí – studijní obory – 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
1. Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného
prospěchu na ZŠ (1.a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku).
2. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce – u oboru
Autotronik).
3. Je nutné absolvování cizího jazyka v rámci základního vzdělávání.
4. V případě rovnosti bodů rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí:
a) průměrný prospěch za II. pololetí z 8. ročníku ZŠ.
b) lepší hodnocení: matematika, český jazyk v I. pololetí 9. ročníku ZŠ.
IV. Nástavbové studium : Jednotná přijímací zkouška písemnou formou z českého jazyka
a matematiky (centrálně zadávané CERMATEM)
Přijímací zkoušku uchazeči vykonají:
- 1. řádný termín – 12. dubna 2018 v 8.30 hod.
- 2. řádný termín - 16. dubna 2018 v 8.30 hod.
Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků
Jednotné přijímací zkoušky Centrem (tj. do 2.května 2018). (Centrum zpřístupní výsledky
do 27. dubna 2018 nejpozději do 12 hod.)

Kód
64-41-L/51
64-41-L/51
33-42-L/51
36-44-L/51

Obor
Název
Podnikání
Podnikání
Nábytkářská a dřevařská výroba
Stavební provoz

Forma studia
dálková
denní
denní
denní

Počet přijímaných
žáků
60
30
15
20

Kritéria přijetí – nástavbové studium (určeno pro absolventy tříletých učebních oborů) –
1.kolo
1. Ukončená klasifikace v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru.
2. Průměrný prospěch v I. pololetí 3. ročníku a ve II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
(buď potvrzeno školou na přihlášce, nebo doložit ověřené kopie vysvědčení). Maximální
počet získaných bodů: 66, váha 40%.
3. Bodové hodnocení Jednotné přijímací zkoušky. Maximální počet získaných bodů 100,
váha 60%.
4. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí
a) průměrný prospěch I. pololetí 3. ročníku SOU.
b) lepší hodnocení: matematika, český jazyk – I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
5. Ověřenou kopii výučního listu nutno doložit do 30.9.2018.
Kritéria přijetí – nástavbové studium – 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
1. Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě ohodnocení průměrného
prospěchu na SOU (2. pololetí 2. ročníku učebního oboru a 1. pololetí 3. ročníku
učebního oboru).
2. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují doplňková kritéria v tomto pořadí
a) průměrný prospěch I. pololetí 3. ročníku SOU.
b) lepší hodnocení: matematika, český jazyk – I. pololetí 3. ročníku učebního oboru

3. Ověřenou kopii výučního listu nutno doložit do 30.9.2018.

Závěrečná ustanovení:
1. Přijímací zkoušky se konají jen u oboru Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy a
nástavbového studia. U ostatních oborů se zkoušky nekonají, bude rozhodnuto dle
prospěchu.
2. U osob, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole,
škola rozhovorem ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném
oboru (§ 20 odstavec 4 zákona 561/2004 Sb.). U Jednotné přijímací zkoušky se hodnocení
výsledků řídí podle § 14 vyhl. 353/2016 Sb., (cizinci nekonají JPZ z českého jazyka).
3. Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy
www.sou-pi.cz a na veřejné desce SOŠ a SOU Písek u vstupu do školy v těchto termínech:
 u oborů, kde se nekonala přijímací zkouška, 23. 4. 2018.
4. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy a podle § 82 odst. 2 správního řádu musí
odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo.
5. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny
výsledky přijímacího řízení. V prvním kole tedy do těchto termínů:
 u oborů, kde se nekonala přijímací zkouška, 9. 5. 2018
 u oborů, kde se konala přijímací zkouška, 17. 5. 2018.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této
střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zpětné vydání zápisového lístku
lze pouze tehdy, bude-li doloženo, že žák byl přijat na jinou školu na základě odvolání proti
původnímu nepřijetí.
6. V případě nenaplnění počtu uchazečů budou vypsána další kola přijímacího řízení.
V Písku dne 26.1.2018

Mgr. Milan Rambous v.r.
Ředitel SOŠ a SOU Písek

