Přijímací řízení – jaro 2018
Kritéria 1. kola
1. Všeobecná ustanovení
Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon
v platném znění a s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Lékařské potvrzení na přihlášce je vyžadováno pro tyto obory
 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 Pedagogika pro asistenty ve školství
 Truhlář
Žákům, kteří mají uzpůsobené podmínky ke konání testu Jednotné přijímací zkoušky musí
přiložit k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.
Součástí kritérií pro přijetí ke studiu mimo oboru truhlář, zkráceného studia oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika a oboru Pedagogika pro asistenty ve školství
jsou jednotné testy z českého jazyka a matematiky, které se konají:
- v prvním termínu 12. dubna 2018
- ve druhém termínu 16. dubna 2018
2. Kritéria přijímacího řízení
DENNÍ STUDIUM
Obory 4-leté zakončené maturitní zkouškou
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - DENNÍ studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 25
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:
 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018
nebo 16. 4. 2018
 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018 nebo
16. 4. 2018.
 Průměr výsledků v prvním pololetí 9. třídy ZŠ (ø do 1,5 – 20 bodů, ø do 2,0 – 15
bodů, ø do 2,5 – 10 bodů, ø nad 2,5 – 5 bodů)
 Průměr výsledků ve druhém pololetí 8. třídy ZŠ (ø do 1,5 – 20 bodů, ø do 2,0 – 15
bodů, ø do 2,5 – 10 bodů, ø nad 2,5 – 5 bodů)
Termín přijímacího řízení je pondělí 30. dubna 2018 od 9:00 hodin.
Součtem bodů za jednotné testy a známky ze ZŠ může uchazeč získat maximálně 140 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů.
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací
zkoušky, je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušku (§ 60 odst. 11 školského zákona). Náhradní termín:
10. května 2018 - uchazeči, kteří se řádně omluvili na 1. termín a 11. května 2018 – uchazeči,
kteří se řádně omluvili z 2. termínu.

Nahlížet do spisu bude možné v pátek 27. dubna 2018 od 15:00 do 17:00, případně v pondělí
30. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin v ředitelně školy.
Obor 3-letý zakončený závěrečnou zkouškou - DENNÍ
TRUHLÁŘ - DENNÍ studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 15
Uchazeči o tento obor přijímací zkoušky nekonají a budou přijímáni v pořadí průměru výsledků
v prvním pololetí 9. třídy ZŠ (případně v prvním pololetí právě navštěvovaného ročníku ZŠ) do
naplnění kapacity oboru.
Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, navýší se průměr o 0,5. V případě stejného
průměru bude o pořadí uchazečů rozhodovat známka z matematiky.
Termín přijímacího řízení je pondělí 23. dubna 2018 od 9:00 hodin.
Nahlížet do spisu bude možné v pondělí 23. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin popř. v úterý
24. dubna 2018 od 8:00 – 10:00 hodin v ředitelně školy.

Obor 2-letý nástavbový zakončený maturitní zkouškou - DENNÍ
PODNIKÁNÍ - DENNÍ studium (se zaměřením na design interiérů)
 předpokládaný počet přijatých žáků je 11
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:
 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018
nebo 16. 4. 2018
 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018 nebo
16. 4. 2018.
Termín přijímacího řízení je pondělí 30. dubna 2018 od 9:00 hodin
Součtem bodů za jednotné testy může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů z českého jazyka.
Nahlížet do spisu bude možné v pátek 27. dubna 2018 od 15:00 do 17:00, případně v pondělí
30. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin v ředitelně školy.
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací
zkoušky, je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušku (§ 60 odst. 11 školského zákona). Náhradní termín:
10. května 2018 - uchazeči, kteří se řádně omluvili na 1. termín a 11. května 2018 – uchazeči,
kteří se řádně omluvili z 2. termínu.
K přihlášce je třeba doložit nejpozději do 31. srpna 2018 originál nebo ověřenou kopii
výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
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DÁLKOVÉ STUDIUM – zakončené maturitní zkouškou
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 4-leté dálkové studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 20
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:
 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018
nebo 16. 4. 2018
 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018 nebo
16. 4. 2018.
Termín přijímacího řízení je pondělí 30. dubna 2018 od 9:00 hodin.
Součtem bodů za jednotné testy může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů z českého jazyka.
Nahlížet do spisu bude možné v pátek 27. dubna 2018 od 15:00 do 17:00, případně v pondělí
30. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin v ředitelně školy.
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací
zkoušky, je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušku (§ 60 odst. 11 školského zákona). Náhradní termín:
10. května 2018 - uchazeči, kteří se řádně omluvili na 1. termín a 11. května 2018 – uchazeči,
kteří se řádně omluvili z 2. termínu.
K přihlášce je třeba doložit nejpozději do 31. srpna 2018 originál nebo ověřenou kopii
vysvědčení z posledního ročníku ZŠ.
PODNIKÁNÍ – 3-leté dálkové studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 18
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:
 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018
nebo 16. 4. 2018
 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018 nebo
16. 4. 2018.
Termín přijímacího řízení je pondělí 30. dubna 2018 od 9:00 hodin.
Součtem bodů za jednotné testy může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů z českého jazyka.
Nahlížet do spisu bude možné v pátek 27. dubna 2018 od 15:00 do 17:00, případně v pondělí
30. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin v ředitelně školy.
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací
zkoušky, je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušku (§ 60 odst. 11 školského zákona). Náhradní termín:
10. května 2018 - uchazeči, kteří se řádně omluvili na 1. termín a 11. května 2018 – uchazeči,
kteří se řádně omluvili z 2. termínu.
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K přihlášce je třeba doložit nejpozději do 31. srpna 2018 originál nebo ověřenou
výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (bylo-li vydáno).

kopii

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 4-leté dálkové studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 15
Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:
 Jednotné testy z českého jazyka – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018
nebo 16. 4. 2018
 Jednotné testy z matematiky – max. 50 bodů. Termín konání testů 12. 4. 2018 nebo
16. 4. 2016.
Termín přijímacího řízení je pondělí 30. dubna 2018 od 9:00 hodin.
Součtem bodů za jednotné testy může uchazeč získat maximálně 100 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z jednotných testů z českého jazyka.
Nahlížet do spisu bude možné v pátek 27. dubna 2018 od 15:00 do 17:00, případně v pondělí
30. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin v ředitelně školy.
Pokud uchazeč nemůže z vážných důvodů (rodinných, zdravotních apod.) konat přijímací
zkoušky, je třeba neúčast písemně omluvit ředitelce školy nejpozději do tří dnů po termínu
stanoveném pro přijímací zkoušku (§ 60 odst. 11 školského zákona). Náhradní termín:
10. května 2018 - uchazeči, kteří se řádně omluvili na 1. termín a 11. května 2018 – uchazeči,
kteří se řádně omluvili z 2. termínu.
K přihlášce je třeba doložit originál nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku ZŠ.
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 2-leté dálkové zkrácené studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 25


Uchazeči o tento obor přijímací zkoušky nekonají a budou přijímáni v pořadí
získaných bodů na základě průměru výsledků na maturitním vysvědčení, v případě
rovnosti bodů rozhoduje známka z českého jazyka.
(ø od 1,00 do 1,10 – 40 bodů, ø od 1,11 do 1,20 – 38 bodů, ø od 1,21 do 1,30 – 36
bodů, ø od 1,31 do 1,4 – 34 bodů, ø od 1,41 do 1,5 – 32 bodů, ø od 1,51 do 1,60 –
30 bodů, ø od 1,61 do 1,70 – 28 bodů, ø od 1,71 do 1,80 – 26 bodů, ø od 1,81 do
1,9 – 24 bodů, ø od 1,91 do 2,0 – 22 bodů, ø od 2,01 do 2,1 – 21 bodů a vždy o
jednu desetinu výše o jeden bod méně.)
20 bodů získávají ti uchazeči, kteří doloží vysvědčení ze ZUŠ – hra na hudební
nástroj,
10 bodů získávají ti uchazeči, kteří doloží písemně, že již dlouhodobě pracují
s dětmi.

V případě, že ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá (skládá MZ v termínu jaro 2018)
započítává se průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku SŠ.
Dojde-li ke stejnému součtu bodů, rozhoduje průměr maturitního vysvědčení.
Přijímací řízení se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 9:00 hodin.
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Nahlížet do spisu bude možné v pondělí 23. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin popř. v úterý 24.
dubna 2018 od 8:00 – 10:00 hodin v ředitelně školy.
K přihlášce je třeba doložit nejpozději do 31. srpna 2018 originál nebo ověřenou kopii
maturitního vysvědčení.
DÁLKOVÉ STUDIUM – zakončené závěrečnou zkouškou
PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ - 2-leté dálkové studium
 předpokládaný počet přijatých žáků je 25
Uchazeči o tento obor přijímací zkoušky nekonají a budou přijímáni v pořadí průměru výsledků
maturitní zkoušky, případně výsledků závěrečné zkoušky nebo průměru vysvědčení z 9. třídy
ZŠ do naplnění kapacity oboru.
V případě stejného průměru bude o pořadí uchazečů rozhodovat průměr známek z českého
jazyka a matematiky.
Přijímací řízení se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 9:00 hodin.
Nahlížet do spisu bude možné v pondělí 23. dubna 2018 od 7:00 – 9:00 hodin popř. v úterý 24.
dubna 2018 od 8:00 – 10:00 hodin v ředitelně školy.
K přihlášce je třeba doložit nejpozději do 31. srpna 2018 originál nebo ověřenou kopii
maturitního vysvědčení, nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list nebo vysvědčení
z posledního ročníku ZŠ.
3. Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců
Platí výše uvedená kritéria stanovená pro jednotlivé studijní nebo učební obory.
Přijímací zkouška z českého jazyka se nekoná – znalost ČJ se ověřuje řízeným rozhovorem
s ředitelkou školy a vyučujícím českého jazyka.
Uchazeč koná pouze jednotnou přijímací zkoušku z matematiky zadávanou Cermatem.
4. Oznámení výsledků přijímacího řízení
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce ve vstupní hale školy a na webových
stránkách školy – www.ssos-sou.cz.
Termíny zveřejnění výsledků:
- pro obory zkráceného studia (Předškolní a mimoškolní pedagogika) nebo zakončené
závěrečnou zkouškou (Truhlář a Pedagogika pro asistenty ve školství) - 23. dubna 2018
v 9:00 hodin.
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-

pro obory zakončené maturitní zkouškou (Veřejnosprávní činnost – denní i dálkové,
Podnikání – denní i dálkové a Předškolní a mimoškolní pedagogika 4leté dálkové
studium) - 30. dubna 2018 v 9:00 hodin.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle
škola rozhodnutí o nepřijetí písemně; toto je třeba vyzvednout do 5 pracovních dnů od uložení
zásilky, jinak je považováno za doručené.
Odvolání podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitelky
školy přípustné do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy.

5. Ostatní informace
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné odevzdat pro všechny obory do
1. března 2018.
U přihlášek zasílaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka.
Uchazeč potvrdí úmysl nastoupit ke studiu předáním zápisového lístku škole, a to nejpozději
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním kódem uchazeče (netýká se dálkového a nástavbového studia).
V případě nenaplnění počtu žáků v jednotlivých oborech budou vyhlášena další kola
přijímacího řízení.
Ve 2. kole přijímacího řízení a dalších vyhlášených kolech se přijímací zkouška nekoná.

Třebíč 12. ledna 2018

Ing. Renata Hrušková v. r.
ředitelka školy
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