
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které je v souladu se zákonem  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti upravuje, vyhláška  
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a Opatření obecné 
povahy č. j.:  MSMT-43073/2020-3 a č. j.: MSMT-1452/2021-1. 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijetí ve školním roce 2021/2022 
 

Kód a název oboru Délka  
studia 

Forma 
vzdělávání 

Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel   
 
 
 
 
 

3 roky 

 
 
 
 
 
 

denní 

 
 
 
 
 
 

180 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

33-56-H/01 Truhlář 

29-54-H/01 Cukrář 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

23-55-H/02 Karosář   

36-59-H/01 Podlahář   

36-64-H/01 Tesař   

36-67-H/01 Zedník   

36-52-H/01 Instalatér   

23-52-H/01 Nástrojař  

23-56-H/01 Obráběč kovů   

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení 
 

Pro obory středního vzdělání s výučním listem jsou pro přijímání žáků stanovena jednotná kritéria. Vzdělávání je určeno pro 
uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní 
docházky, pokud zákon nestanoví jinak. 
 

Přijímací zkoušky se nekonají. Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti 
uchazeče.  
V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,  
v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. U uchazečů, kteří 
budou mít v přihlášce uvedeno hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, se toho hodnocení nebude počítat 
do celkového hodnocení v rámci přijímacího řízení.  
 

Hodnocení přijímacího řízení: 
 

Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude průměrný prospěch za 1. pololetí z posledních dvou ročníků ZŠ - znalosti uchazeče 
vyjádřené hodnocením na vysvědčení: 8. třída - 1. pololetí, 9. třída - 1. pololetí, (případně 1. pololetí z posledních dvou ročníků 
ZŠ, pokud povinnou školní docházku žák ukončil v jiném ročníku ZŠ nebo v jiném školním roce).  
 

Uchazeči budou přijímáni v pořadí od uchazeče s nejlepším průměrným prospěchem po uchazeče s nejhorším průměrným 
prospěchem až do naplnění kapacity pro danou třídu. V případě shodného výsledku u rozhodujícího kritéria pro přijetí dále 
rozhoduje o pořadí přijatých uchazečů: 

1) průměrný prospěch z 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ ze všech vyučovaných předmětů, 
2) pokud i toho hodnocení bude shodné, bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem z 1. pololetí z posledního 

ročníku ZŠ a to z předmětu Český jazyk a literatura a Matematika. 
 

V případě nízkého počtu obdržených zápisových lístků na příslušný obor (5 a méně) může ředitel školy rozhodnout  
o neotevření daného oboru. 

http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/23-68-h-01-mechanik-opravar-motorovych-vozidel/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/41-55-h-01-opravar-zemedelskych-stroju/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/26-51-h-02-elektrikar-silnoproud/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/33-56-h-01-truhlar/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/29-54-h-01-cukrar/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/65-51-h-01-kuchar-cisnik/
http://www.sosvsetin.cz/upload/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/RVP%202355H02%20Karosar.pdf
http://www.sosvsetin.cz/upload/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/RVP%203659H01%20Podlahar.pdf
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/36-64-h-01-tesar/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/36-67-h-01-zednik/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/36-52-h-01-instalater/
http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/23-56-h-01-obrabec-kovu/


 

Organizace přijímacího řízení 
 

 Termín podání přihlášky - do 1. března 2021 (do uvedeného termínu musí být přihláška odevzdána  na příslušné střední 
škole).  

 Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání  uchazeč 
uvádí obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání) ve stejném pořadí. Do přihlášky uvede uchazeč název a adresu školy  
a kód a název oboru vzdělání, případně i odborné zaměření. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická 
vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám 
uvedeným na přihlášce. 

 Součásti přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Zdravotní 
způsobilost potvrdí na přihlášce ke studiu praktický lékař pro děti a dorost. Specifické vývojové poruchy učení nejsou 
v rozporu s podmínkou přijetí ke studiu. 

 

Výsledky přijímacího řízení 
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 22. dubna 2021 na veřejně přístupném místě  
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz. 
 
Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.  
 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí. 
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového 
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat  
se ve střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání  
ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že byl přijat na základě odvolání nebo 
že ho uplatnil na konzervatoři nebo střední škole s talentovou zkouškou ho lze uplatnit podruhé.  
 

Další informace 
 

2. a další kola přijímacího řízení se budou konat pouze v případě nenaplnění stanoveného počtu uchazečů do tříd jednotlivých 
oborů vzdělání a forem vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení. Termíny, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky  
ke vzdělávání pro další kola, budou zveřejněny nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. 

 

Průběh přijímacího řízení pro cizince 
 

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, prokáží znalost českého 
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, rozhovorem. Žák cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako 
povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou 
nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky v případě 
uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou. V případě dokladů, 
vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů 
vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje. 

 
Ve Vsetíně dne 2021-01-29 

 
 
 
 
 

Mgr. Marek Wandrol v.r. 
ředitel školy 


