Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kritéria přijímacího řízení – denní forma studia
obory H:
(učební obory 3-leté, ukončeno VL)

Strojní a automobilový mechanik
Kuchař-číšník
pro školní rok 2022/2023

2. kolo
1. Termín: 14. června 2022
(uchazeči písemné přijímací zkoušky nekonají)

2. Přehled oborů vzdělání a počet přijímaných žáků:
Uchazeči o studium mohou podávat přihlášky do těchto oborů:
Název a kód oboru:

Forma studia:

23 51 H/01 Strojní a automobilový mechanik
65 51 H/01 Kuchař-číšník

denní (3-letá)
denní (3-letá)

Počet přijímaných/
Počet míst pro odvolání:
11 / 0
10 / 0

3. Kritéria hodnocení:
• průměrný prospěch za 1. pol. posledního ročníku ZŠ
Pořadí uchazečů pro přijetí bude sestaveno na základě aritmetického průměru prospěchu
uchazeče vypočítaného a zaokrouhleného na dvě desetinná místa z doloženého hodnocení
prospěchu všech předmětů na přihlášce ke vzdělávání, vyjma chování.
• další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(umístění v krajských a okresních kolech soutěží a olympiád)
Za umístění do 3. místa v krajském kole soutěže nebo olympiády bude vypočtený aritmetický
průměr prospěchu uchazeče vypočítaný a zaokrouhlený na dvě desetinná místa snížen o
hodnotu 0,20.
Za umístění do 3. místa v okresním kole soutěže nebo olympiády bude vypočtený aritmetický
průměr prospěchu uchazeče vypočítaný a zaokrouhlený na dvě desetinná místa snížen o
hodnotu 0,10.
Pokud dojde k rovnosti průměrů, pak uchazeč, který má za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
lepší hodnocení prospěchu předmětu český jazyk, má lepší umístění v pořadí přijatých
uchazečů. Nedojde-li k rozhodnutí o pořadí, posuzuje se dále postupně prospěch
z matematiky a cizího jazyka (v tomto pořadí).

4. Pořadí uchazečů:
Uchazeči budou přijímáni do stanoveného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na
základě průměrného prospěchu a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy doložené na přihlášce ke vzdělávání.

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v pořadí od
nejlepšího studijního prospěchu do naplnění kapacity 1. ročníku příslušného oboru (viz bod
2. Přehled oborů vzdělání a počet přijímaných žáků).

5. Podmínky pro přijetí:
•
•

Splnění povinné školní docházky.
Prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

UPOZORNĚNÍ
Přihláška musí být řádně vyplněná, potvrzená lékařem a podepsaná (nezletilý uchazeč a jeho
zákonný zástupce, zletilý uchazeč). V případě, že přihláška nebude mít všechny náležitosti,
nemůže být přijata a musí být vrácena k doplnění chybějících údajů.

6. Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího
řízení:
14.6. 2022 od 14.00 hod.
V souladu s § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, budou výsledky přijímacího řízení ke
střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů vyhlášeny formou vydání seznamu přijatých
uchazečů, u nepřijatých uchazečů zasláním písemného rozhodnutí.
Nahlédnutí do spisu a právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, má uchazeč (zákonný
zástupce nezlet. uchazeče) právo nahlédnout do spisu týkajícího se správního řízení a podle §
36 téhož zákona má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak může dne 14. 6.
2022 od 13.00 hod. do 13.30 hod. v kanceláři sekretariátu školy.
UPOZORNĚNÍ
Rozhodnutí o přijetí škola uchazečům nezasílá, mohou si jej po datu zveřejnění vyzvednout
osobně na sekretariátu školy.

7. Termín odevzdání zápisového lístku:
V případě kladného rozhodnutí o přijetí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (tj.do 28.6.
2022).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve Střední odborné škole a Základní škole, Město Albrechtice,
příspěvková organizace, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o
přijetí uchazeče ke vzdělávání (§ 60g, odst.6, 7, školského zákona) v dané škole.

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy

Zveřejněno dne 9. května 2022

