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Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školskýzákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o 
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 
 
1. Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 *Počty přijatých žáků podle zaměření je možno změnit podle zájmu uchazečů až do 
výše   celkového počtu 34 přijatých. 

 
Přihlášky u denní formy studia se podávají do 15.3.2016 (musí být do tohoto data doručeny 
škole – nestačí podat na poštu).  

 
2. Kriteria p řijímacího řízení v roce 2016 
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 2016/2017 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) 

Kód oboru 
 
Název oboru Počet přijatých 

41-52-H/01 Zahradník 12 
31-58-H/01 Krejčí   4 
69-51-H/01 Kadeřník 20 
   
65-51-H/01 Kuchař-číšník * z toho: celkem 34 z toho: 
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník 7 
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař 7 
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař a číšník 20 
31-59-E/001 Šití oděvů  8 
36-67-E/001 Zednické práce 8 
41-52-E/011 Zahradnické práce 8 
   
64-41-L/51 Podnikání  - denní nástavbové studium 26 
   



V případě, že uchazeč vychází z nižšího ročníku základní školy započítává se 
průměrný prospěch obdobně z posledních dvou ročníků.  
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 nebo absolventi programu zvláštní školy 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 odborným pracovištěm. 
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: 
69-51-H/01  Kadeřník     průměr není omezen 
65-51-H/01  Kuchař-číšník     průměr není omezen 
65-51-H/01  Kuchař-číšník, zaměření kuchař  průměr není omezen  
65-51-H/01  Kuchař-číšník, zaměření 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 je požadováno.  

 
 Nástavbové studium oboru Podnikání- denní  forma 
• Do nástavbového studia oboru 64-41-L/51 Podnikání budou uchazeči přijímáni  

bez konání přijímací zkoušky v pořadí dle průměrného prospěchu z předchozího studia  
na střední škole. Podle prospěchu bude sestaven pořadník, na jehož základě rozhodne 
ředitel školy  o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. 

 Průměrný prospěch ze střední školy – započítává se průměrný prospěch:  
za 1. ročník (2. pololetí) 
za 2. ročník (2. pololetí) 
za 3. ročník (1.pololetí)   
Maximální  výše  průměrného  prospěchu, do kterého je  možno  uchazeče  přijmout je  
stanovena  pro  denní  formu  studia  v prvním  kole do  průměru 3,00, v druhém  kole  
(bude-li vypsáno) bez omezení. 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. Žáci  učebních oborů s písmenem  E  v kódu oboru, budou     
v pořadí  zařazeni  vždy  až  za  všemi  ostatními  uchazeči  a  to  i  za těmi se sníženou  
známkou z chování.     



Při rovnosti průměrů u dvou a více uchazečů  rozhoduje  pro určení pořadí nejdříve  
prospěch v 1.pololetí 3.ročníku a v případě i této shody rozhoduje součet známek 
uvedených na všech třech vysvědčeních z maturitních předmětů - tj. matematika, 
český jazyk a cizí jazyk. 

• Podmínkou zahájení studia uchazečů, kteří ještě nezískali střední vzdělání s výučním 
listem, je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky a předložení výučního listu nejpozději  
do 31.8.2016. 

• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti se nepožaduje. 
 

 
Ve Velkém Újezdě dne 15. ledna 2016  
 

  PhDr. Petr Čechák 
                                             ředitel  
 


