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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Přijímací řízení se provádí v souladu s §59 a §60 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, který je doplněn novelou č. 472/2011 Sb. a vyhláškou MŠMT o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání ze dne 24. října 2016

Kód

Počet přijímaných
žáků

Odvolání

Forma
vzdělávání

Podnikání

64-41-L/51

1. kolo: 34 žáků
2. kolo a další kola:
budou vyhlášena naší
školou dle potřeby

0

denní

Vlasová kosmetika

69-41-L/52

30

0

denní

Název oboru

Podmínkou k podání přihlášky a k přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení je získání středního vzdělání s výučním listem
v délce 3 let denní formy vzdělávání. V tomto oboru se budou konat přijímací zkoušky v souladu s Vyhláškou ze dne 24. října
2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou vydalo MŠMT a stanovilo konání přijímacího řízení podle § 28 odst. 6,
§ 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.
Výsledek jednotné přijímací zkoušky se bude podílet na hodnocení uchazeče 60% a průměrný prospěch z 3. ročníku
předchozího vzdělávání se bude podílet na hodnocení uchazeče 40%, až do naplnění celkové kapacity oboru.
Podmínkou přijetí na obor vzdělávání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika je i úspěšně zakončené vzdělání v tříletém oboru Kadeřník
a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru.
V případě rovnosti bude rozhodovat hodnocení uchazeče při závěrečné zkoušce.
Podmínkou k podání přihlášky a k přijetí ke studiu ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení je získání středního vzdělání
s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. V tomto oboru se bude konat přijímací řízení formou přijímacího
pohovoru, které připraví škola v souladu se Školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. doplněného novelou č. 472/ 2011 Sb.
V případě rovnosti bude rozhodovat hodnocení uchazeče při závěrečné zkoušce.
Podmínkou přijetí na obor vzdělávání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika je i úspěšně zakončené vzdělání v tříletém oboru Kadeřník
a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru.
V těchto dalších kolech nebudeme zohledňovat výsledky jednotné přijímací zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Název oboru

Kód

Počet přijímaných
žáků

Odvolání

Forma
vzdělávání

26-41-L/01

1. kolo: 30 žáků
2. kolo a další kola:
budou vyhlášena naší
školou dle potřeby

0

denní

39-41-L/02

1. kolo: 30 žáků
2. kolo a další kola:
budou vyhlášena naší
školou dle potřeby

0

denní

Čtyřleté studijní obory

Mechanik elektrotechnik

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

Podmínkou k podání přihlášky a k přijetí ke studiu je úspěšné ukončení 1. pololetí devátého ročníku ZŠ. V tomto oboru se
budou konat přijímací zkoušky v souladu s Vyhláškou ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou
vydalo MŠMT a stanovilo konání přijímacího řízení podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.
Dalším kritériem pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení bude:
Výsledek jednotné zkoušky se bude podílet na hodnocení uchazeče 60% a průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy ze ZŠ se
bude podílet na hodnocení uchazeče 40%, až do naplnění celkové kapacity oboru. V případě rovnosti bude rozhodovat
průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy ZŠ.

Podmínkou k podání přihlášky a k přijetí ke studiu ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení je úspěšné ukončení
1. pololetí devátého ročníku ZŠ. V tomto oboru se bude konat přijímací řízení formou přijímacího pohovoru, které připraví škola
v souladu se Školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. doplněného novelou č. 472/ 2011 Sb. V případě rovnosti bude rozhodovat
průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy ZŠ.
V těchto dalších kolech nebudeme zohledňovat výsledky jednotné přijímací zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
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Kód

Počet přijímaných
žáků

Odvolání

Forma
vzdělávání

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01

30

0

denní

Autoelektrikář

26-57-H/01

15

0

denní

Tesař

36-64-H/01

12

0

denní

Pokrývač

36-69-H/01

15

0

denní

36-67-H/01

20

0

denní

Název oboru

Tříleté učební obory

Zedník
ŠVP: Zedník-obkladač
Instalatér

36-52-H/01

15

0

denní

Krajinář - Zahradník

41-52-H/01

20

0

denní

Zemědělec - Farmář

41-51-H/01

12

0

denní

Strojník silničních strojů
Opravář zemědělských strojů
ŠVP: Opravář-svářeč
ŠVP: Opravář zemědělských
a lesnických strojů
Kuchař-číšník
ŠVP: Kuchař-číšník, výživový poradce
ŠVP: Kuchař-číšník, Kuchař - specialista
studené kuchyně
Prodavač
Kadeřník
ŠVP: Kadeřník - vizážista
Zednické práce

23-65-H/03

15

0

denní

41-55-H/01

30

0

denní

65-51-H/01

30

0

denní

66-51-H/01

30

0

denní

69-51-H/01

30

0

denní

36-67-E/01

12

0

denní

Opravářské práce

41-55-E/01

12

0

denní

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

12

0

denní

Zahradnické práce

41-52-E/01

12

0

denní

Podmínkou k podání přihlášky je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před
splněním povinné školní docházky.
V těchto oborech se nebudou konat přijímací zkoušky v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. doplněného novelou
č. 472/ 2011 Sb. Bude provedeno přijímací řízení s ohledem na průměrný prospěch na ZŠ. V případě rovnosti bude mít
přednost uchazeč z vyššího ročníku ZŠ.
U oborů E budou přijati žáci, kteří splní podmínky diagnostiky z PPP nebo SPC dle č. 82 Sb., § 16, odst. 9.
U osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení
ke vzdělávání na tento obor ověří znalost českého jazyka rozhovorem.
Společná ustanovení pro všechny vzdělávací programy
Podle výše uvedených kritérií se stanoví pořadí uchazečů, které bude zveřejněno ve vstupním vestibulu a na webových
stránkách školy www.stredni-skola.eu bezprostředně po skončení přijímacího řízení.

Ve Vimperku, dne 5. ledna 2018

Ing. Lubomír Pichler, ředitel SŠ a ZŠ
Vimperk
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