STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SLUŽEB
VELKÝ ÚJEZD, s.r.o.
SOUKROMÉ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VELKÝ ÚJEZD, s.r.o.
Navrátilova 321, PSČ 783 55 Velký Újezd
1.kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 60 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
1.kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku následujících oborů vzdělání pro školní rok
2017/2018 a stanovuje následující kritéria pro přijetí ke studiu.

1. Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2018/2019

Předpokládaný počet
přijatých
10
3
22
40

Kód oboru

Název oboru

41-52-H/01
31-58-H/01
69-51-H/01
65-51-H/01

Zahradník
Krejčí
Kadeřník
Kuchař-číšník

31-59-E/001
36-67-E/001
41-52-E/011

Šití oděvů
Zednické práce
Zahradnické práce

8
8
8

64-41-L/51

Podnikání - denní nástavbové studium

24

Přihlášky u denní formy studia se podávají do 1.3.2018.

2. Kriteria přijímacího řízení v roce 2018
Pro přijímání uchazečů ke vzdělávání na SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. a Soukromé
odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. pro školní rok 2018/2019 jsou stanovena následující
pravidla:

Obory středního vzdělání s výučním listem
•

Do tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem budou uchazeči přijímáni
na základě přijímacího řízení bez konání přijímací zkoušky.
• Dle průměrného prospěchu ze základní školy bude zpracován pořadník, a to podle
jednotlivých oborů a zaměření.
Průměrný prospěch ze základní školy – započítává se průměrný prospěch:
za 8. ročník (1. pololetí)
za 8. ročník (2. pololetí)
za 9. ročník (1.pololetí)

•
•

•

•

Pokud se uchazeč vzdělává na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku
prospěchu v pololetí odpovídajícímu výše uvedenému ročníku základní školy.
V případě, že uchazeč vychází z nižšího ročníku základní školy započítává se
průměrný prospěch obdobně z posledních dvou ročníků.
Známky ze všech vyučovacích předmětů (bez známky z chování) v jednotlivých
ročnících se sečtou a vydělí počtem vyučovacích předmětů. Tyto tři vypočtené
průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na 2 desetinná místa.
Při stanovení pořadí uchazečů dle průměrného prospěchu platí, že pro obory
s písmenem E v kódu oboru budou žáci a uchazeči s doporučením ke speciálnímu
vzdělávání zařazeni vždy před žáky, kteří tyto podmínky nesplňují. Do učebních oborů
s písmenem E v kódu nebudou přijati studenti bez doporučení ke speciálnímu
vzdělávání vydaného školským poradenským pracovištěm. Ředitel školy si vyhrazuje
právo neotevřít třídu pro učební obor, u kterého počet přihlášených uchazečů bude
nižší než 5, u oboru krejčí 2. Dále platí, že žáci a uchazeči, kteří mají v některém ze
sledovaných pololetí sníženou známku z chování, budou v pořadí zařazeni vždy až za
ostatními žáky a uchazeči, kteří ukončí docházku ve stejném ročníku. Žáci a uchazeči,
kteří ukončí povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku budou v pořadí
zařazeni vždy až za ostatními žáky a uchazeči. Žáci a uchazeči o učební obor kadeřník,
kteří nejsou v některém ze sledovaných pololetí hodnoceni z cizího jazyka a chemie,
budou v pořadí zařazeni vždy až za všemi ostatními žáky a uchazeči, kteří ukončí
povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku a to včetně snížených známek
z chování.
Ředitel školy rozhodne o přijetí podle možností naplnění tříd, dodržení stanovených
cílových kapacit oborů a možnosti zajištění odborného výcviku
Maximální výše průměrného prospěchu pro přijetí v oborech je stanovena takto:
průměr není omezen
69-51-H/01 Kadeřník
65-51-H/01 Kuchař-číšník
průměr není omezen
31-58-H/01 Krejčí
průměr není omezen
41-52-H/01 Zahradník
průměr není omezen
31-59-E/01 Šití oděvů
průměr není omezen
36-67-E/01 Zednické práce
průměr není omezen
41-52-E/01 Zahradnické práce
průměr není omezen
Při rovnosti průměrů v pořadí podle prospěchu bude rozhodovat lepší průměr v 1.
pololetí posledního ročníku základní školy, v případě shody bude upřednostněn
uchazeč s nižším součtem známek z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk za
všechny 3 pololetí.
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor dle nařízení vlády
č.211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, v platném znění je požadováno jako předpoklad přijetí. Uchazeč, který
nedoloží splnění podmínky zdravotní způsobilosti u výše uvedených oborů, nebude
přijat.

Nástavbové studium oboru Podnikání- denní forma

•

Uchazeči o přijetí do oboru vzdělávání 64-41-L/01 Podnikání konají jednotnou
přijímací zkoušku připravenou CERMATEM, která se skládá z testu z českého
jazyka a literatury (50 bodů) a testu z matematiky (50 bodů). Celkem lze tedy získat
v přijímací zkoušce 100 bodů. Podle celkového počtu bodů získaného v jednotné
přijímací zkoušce bude sestaven pořadník uchazečů, na jehož základě rozhodne ředitel
školy o přijetí či nepřijetí ke studiu.

•
•

•
•
•

•
•

Podmínkou pro přijetí uchazeče je, aby získal v každém z testů nejméně 10% bodů,
tedy alespoň 5 bodů z testu z matematiky a alespoň 5 bodů z testu z českého jazyka a
literatury.
V případě rovnosti bodů rozhoduje nejprve o pořadí lepší výsledek z testu z českého
jazyka a literatury. V případě další rovnosti pak rozhodne o pořadí lepší průměrný
prospěch v 1. pololetí 3. ročníku. V případě shodného průměru v 1. pololetí 3. ročníku
pak rozhodne nižší součet známek uvedených na všech třech vysvědčeních
z maturitních předmětů – tj. češtiny, matematiky a cizího jazyka.
Přijímací zkoušku konají uchazeči buď 12. dubna 2018, pakliže uvedli SOŠ a SOU
služeb Velký Újezd, s.r.o. na přihlášce jako 1. v pořadí, nebo 16. dubna 2018, pokud
uvedli SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. na přihlášce jako 2. v pořadí.
1. náhradní termín je 10.5.2018, 2.náhradní termín dne 11.5.2018.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle
vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o
uzpůsobení podmínek pro konání JPZ v souladu s doloženým vyjádřením (např.
prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma apod.).
Podmínkou zahájení studia uchazečů, kteří ještě nezískali střední vzdělání s výučním
listem, je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky a předložení výučního listu nejpozději
do 31. 8. 2018.
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti se nepožaduje.

Přijímání cizinců
•

•
•

Přijímání cizinců se řídí § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
V případě nutnosti bude hodnocení prospěchu z příslušných dvou ročníků zahraniční
základní školy převedeno na odpovídající hodnocení v ČR.
Znalosti českého jazyka budou ověřeny rozhovorem.

Další kola přijímacího řízení
• Pro případ nenaplnění kapacity jednotlivých oborů budou vypsána další kola
přijímacího řízení až do naplnění plánované a povolené kapacity daného oboru.
Ve Velkém Újezdě dne 15. ledna 2018
PhDr. Petr Čechák
ředitel

