Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole
a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Pokyn ředitele č. 2/2021

Čj. 16/2021/SOU

V Blatné dne: 12. 1. 2021

Skartační znak: S 10

Vypracoval: Ing Miroslav Čapek

1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
Ředitel SOU Blatná, na základě § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, (školský zákon)
a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,
vyhlašuje zveřejněním tohoto pokynu na informační tabuli v budově školy čp. 671 a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.soublatna.cz), první kolo přijímacího řízení pro přijetí
do prvního ročníku vzdělávání.
Příjímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory vzdělání:
a) Tříleté obory vzdělání s výučním listem – denní forma
 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
 26-51-H/01 Elektrikář (ŠVP Elektrikář)
 26-57-H/01 Autoelektrikář (ŠVP Autoelektrikář)
 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Opravář zemědělských strojů)
Společné přijímací řízení se bude konat pro dvouoborovou třídu: 26-51-H/01 Elektrikář a 26-57H/01 Autoelektrikář.
b) Nástavbové studium – denní forma


64-41-L/51 Podnikání (ŠVP Podnikání)

c) Zkrácené studium zakončené závěrečnou zkouškou – dálková forma



41-51-H/02 Včelař (ŠVP Včelař)
26-51-H/01 Elektrikář (ŠVP Elektrikář)

2. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky
Ředitel SOU Blatná, na základě § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb, v platném znění, (školský zákon),
rozhodl, že přijímací zkouška se nebude konat pro tříleté obory denního studia:




23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik),
26-51-H/01 Elektrikář (ŠVP Elektrikář),
26-57-H/01 Autoelektrikář (ŠVP autoelektrikář),
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41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP opravář zemědělských strojů).

Jednotná přijímací zkouška podle §60 odst. 5 školského zákona se bude konat u oboru vzdělání 64-41L/51 Podnikání.
Školní přijímací zkouška podle §60 odst. 3 školského zákona se bude konat u oboru vzdělání 41-51H/02 Včelař, zkrácené studium, dálková forma, a u oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář, zkrácené
studium, dálková forma.
Ředitel školy si vyhrazuje právo (na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-43073/2020-3
ze dne 5. 1. 2021) nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky a
školní přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do jednotlivých oborů a
forem vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek v jednotlivých oborech a formách vzdělávání bude
zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021 a do 19. března 2021 oznámeno
uchazečům o vzdělávání.

3. Termíny podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
Pro všechny obory a formy vzdělání je stanoven termín podání přihlášky do 1. března 2021.
Nejpozději v uvedený den musí být přihláška se všemi stanovenými přílohami fyzicky doručena do
sídla školy nebo předána poštovnímu přepravci!
Přihláška i veškeré přílohy musí být podány v listinné formě. Do přijímacího řízení nebudou
přijímány přihlášky zaslané elektronickou formou.
Adresa podatelny pro zasílání přihlášek poštou nebo osobní doručení (administrativní budova školy,
1. poschodí):
Střední odborné učiliště, Blatná
U Sladovny 671
388 16 Blatná

4. Náležitosti přihlášky ke vzdělávání
Přihláška se podává na tiskopisu, jehož obsah a forma je stanovena ministerstvem. Tiskopisy přihlášek
jsou k dispozici na https://soublatna.cz/uchazec/prihlasky/.
Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy,
obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.
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Současně s přihláškou podává uchazeč i další doklady (originály nebo jejich ověřené kopie) podle §1
vyhlášky č. 353/2016 Sb., a to zejména:
Pro tříleté obory – denní studium:




Vysvědčení z posledních 2 ročníků základní školy. Tato vysvědčení je možné nahradit potvrzením
klasifikace z příslušných ročníků základní školou na druhé straně přihlášky ke studiu. Základní škola
potvrzuje klasifikaci otiskem razítka a podpisem ředitele.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – může být potvrzeno lékařem přímo na přihlášce nebo
doloženo jako příloha.

Pro nástavbové studium:




Vysvědčení z posledních 2 ročníků střední školy oboru vzdělání s výučním listem. Tato vysvědčení
je možné nahradit potvrzením klasifikace z příslušných ročníků školou na druhé straně přihlášky ke
studiu. Škola potvrzuje klasifikaci otiskem razítka a podpisem ředitele.
Doklady o získání středního vzdělání s výučním listem (výuční list a vysvědčení o závěrečné
zkoušce). Pokud nemá uchazeč tyto doklady vydány v době podání přihlášky, musí je doložit
nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy (do 1. 9. 2021).

Pro dálkové zkrácené studium oboru Včelař a Elektrikář:




Doklady o získání středního vzdělání v jiném oboru (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
nebo maturitní vysvědčení). Pokud nemá uchazeč tyto doklady vydány v době podání přihlášky,
musí je doložit nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy (do 1. 9. 2021).
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – může být potvrzeno lékařem přímo na přihlášce nebo
doložen jako příloha.

5. Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané do prvních ročníků oborů vzdělání
Ředitel SOU Blatná, na základě § 60 zákona č. 561/2004 (školský zákon), v platném znění, stanovuje
jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího
řízení do prvních ročníků příslušných oborů vzdělání otevíraných na škole od 1. 9. 2021.

5.1. Kritéria pro určení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení pro tříleté obory v denní formě vzdělání
zakončené výučním listem

Uchazeč je v přijímacím řízení hodnocen podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za
poslední dvě ukončená pololetí základní školy. Mezi hodnocená pololetí se nezahrnuje 2. pololetí
školního roku 2019-20 (§ 5 vyhlášky č. 233/2020).
Hodnocení známkami se podle kritérií uvedených dále převede na bodové hodnocení.
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5.1.A. Kritéria pro přidělení bodů za průměrný prospěch na vysvědčení uchazeče:
Průměrný prospěch na vysvědčení za každé hodnocené pololetí bude převeden na body podle
následující tabulky:
Průměrný prospěch

Body

1,00

120

2,00

100

3,00

60

4,00

0

5,00

-60 (odpočet bodů)

Průměrný prospěch se počítá ze všech povinných a volitelných předmětů na vysvědčení uchazeče
mimo hodnocení chování.
Body mezi jednotlivými stupni jsou přidělovány lineárně podle průměrného prospěchu vypočteného
na 2 desetinná místa. Maximální možný bodový zisk podle tohoto kritéria je 240 bodů.

5.1.B. Kritéria pro přidělení bodů za prospěch ve vybraných předmětech
Za prospěch v každém hodnoceném pololetí z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk se stanoví
počet bodů podle následující tabulky. V případě hodnocení stupněm nedostatečný nebo v případě, že
uchazeč neměl na ZŠ předmět cizí jazyk, se provede odečet bodů. Je-li uchazeč na vysvědčení hodnocen
ze dvou cizích jazyků, započítá se předmět s lepším hodnocením.
Hodnocení

Body

Výborný

40

Chvalitebný

25

Dobrý

10

Dostatečný

0

Nedostatečný

- 50

Pokud uchazeč neměl cizí jazyk

- 50

Body se přidělují za každý předmět a každé pololetí samostatně. Maximální možný bodový zisk podle
tohoto kritéria je 240 bodů.
5.1.C. Stanovení pořadí uchazečů:
Celkový počet bodů získaných uchazečem se stanoví jako součet bodů podle hodnocení průměrného
prospěchu na vysvědčení za hodnocená pololetí podle bodu 5.1.A a počtu bodů získaných za prospěch
ve vybraných předmětech podle bodu 5.1.B.
Podle celkového počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů. Ke vzdělávání budou přijati uchazeči,
kteří se umístí na předních místech, do počtu přijímaných žáků.
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V případě rovnosti přidělených bodů rozhoduje o nižším pořadí:
a) lepší průměrný prospěch v posledním hodnoceném pololetí uchazeče,
b) v případě rovnosti podle a), rozhoduje lepší známka v pořadí předmětů matematika, český jazyk, cizí
jazyk na vysvědčení z posledního hodnoceného pololetí.

5.1.D. Způsob hodnocení osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR
U těchto uchazečů je pro přijetí stanovena dodatečná podmínka podle § 20 odst. 4 školského zákona,
a to prokázání znalosti českého jazyka v nezbytném rozsahu, která je nutná pro vzdělávání v daném
oboru vzdělání. Znalost českého jazyka se prokazuje formou pohovoru.
V bodovém hodnocení podle článku 5.1.B se místo hodnocení z českého jazyka obdobně použije
hodnocení z vyučujícího jazyka na zahraniční škole.

5.2. Kritéria pro určení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení pro nástavbové studium, zakončené
maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Uchazeč je v přijímacím řízení hodnocen podle výsledku jednotné státní přijímací zkoušky a podle
znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení za poslední dvě ukončená pololetí tříletého oboru na
střední škole. Mezi hodnocená pololetí se nezahrnuje 2. pololetí školního roku 2019-20 (§ 5 vyhlášky
č. 233/2020).
5.2.A. Jednotná přijímací zkouška
Jednotná přijímací zkouška se koná podle ustanovení §60 odst. 5 školského zákona z předmětů Český
jazyk a literatura a Matematika. Zkouška se koná formou písemných testů. Z každého předmětu může
uchazeč získat 50 bodů.
Termíny konání přijímací zkoušky:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
Náhradní termíny:
středa 12. května 2021, pro uchazeče, kteří řádně omluvili svoji neúčast na prvním termínu
čtvrtek 13. května 2021, pro uchazeče, kteří řádně omluvili svoji neúčast na druhém termínu
Místo konání zkoušky:
SOU Blatná, U Sladovny 671, budova teoretického vyučování
Pozvánka k přijímací zkoušce s dalšími podrobnostmi bude zaslána uchazečům nejpozději 14 dnů před
konáním této zkoušky.
Maximální možný bodový zisk podle tohoto kritéria je 100 bodů.
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5.2.B. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Průměrný prospěch na vysvědčení za každé hodnocené pololetí bude převeden na body podle
následující tabulky:
Průměrný prospěch

Body

1,00

15

2,00

10

3,00

5

4,00 a méně

0

Průměrný prospěch se počítá ze všech povinných a volitelných předmětů na vysvědčení uchazeče
mimo hodnocení chování.
Body mezi jednotlivými stupni jsou přidělovány lineárně podle průměrného prospěchu vypočteného
na 2 desetinná místa.
Maximální možný bodový zisk podle tohoto kritéria je 30 bodů.

5.2.C. Kritéria pro přidělení bodů za prospěch ve vybraných předmětech
Za prospěch v každém hodnoceném pololetí z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk se stanoví
počet bodů podle následující tabulky. V případě hodnocení stupněm nedostatečný se provede odečet
bodů. Je-li uchazeč na vysvědčení hodnocen ze dvou cizích jazyků, započítá se předmět s lepším
hodnocením.
Hodnocení

Body

Výborný

5

Chvalitebný

3

Dobrý

1

Dostatečný

0

Nedostatečný

-5

Body se přidělují za každý předmět a každé pololetí samostatně. Maximální možný bodový zisk podle
tohoto kritéria je 30 bodů.

5.2.D. Stanovení celkového pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:
Celkový počet bodů získaných uchazečem se stanoví jako součet bodů z jednotné přijímací zkoušky, za
hodnocení průměrného prospěchu na vysvědčení a za prospěch ve vybraných předmětech.
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Maximální možné bodové hodnocení:
Kritérium

Max. bodů

JPZ Český jazyk

50

JPZ Matematika

50

Prospěch – průměr

30

Prospěch v předmětech

30

CELKEM

160

Část

Max. bodů

Procent

Jednotná přijímací
zkouška

100

62,5 %

Hodnocení prospěchu
v předchozím studiu

60

37,5 %

160

100 %

Podle počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů. Ke vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří se
umístí na předních místech, do počtu přijímaných žáků.
V případě rovnosti přidělených bodů rozhoduje o nižším pořadí:
a) lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z jednotlivých předmětů v pořadí Matematika, Český jazyk
a literatura
b) v případě rovnosti podle a), rozhoduje lepší průměrný prospěch za poslední hodnocené pololetí
předchozího studia
c) v případě rovnosti podle b), rozhoduje lepší známka v pořadí předmětů matematika, český jazyk, cizí
jazyk na vysvědčení z posledního hodnoceného pololetí.

5.2.E. Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a
literatury (osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR)
U těchto uchazečů je pro přijetí stanovena dodatečná podmínka podle § 20 odst. 4 školského zákona,
a to prokázání znalosti českého jazyka v nezbytném rozsahu, která je nutná pro vzdělávání v daném
oboru vzdělání. Znalost českého jazyka se prokazuje formou pohovoru.
Pro stanovení bodového hodnocení podle odstavce 5.2.A. se použije redukované hodnocení podle
§ 60d odst. 3 školského zákona. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a
literatury.
V bodovém hodnocení podle článku 5.2.C se místo hodnocení z českého jazyka obdobně použije
hodnocení z vyučujícího jazyka na zahraniční škole.

5.2.F. Stanovení pořadí uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení:
V dalších kolech přijímacího řízení bude postupováno obdobně jako v prvním kole, s touto výjimkou:
celkový počet bodů získaných uchazečem se stanoví jako součet bodů za hodnocení průměrného
prospěchu na vysvědčení a za prospěch ve vybraných předmětech. Nebude se již přihlížet k výsledku a
bodovému zisku z jednotné přijímací zkoušky.
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5.3. Kritéria pro určení pořadí úspěšnosti v přijímacím řízení pro obory 41-51-H/02 Včelař a 26-51H/01 Elektrikář v dálkové zkrácené formě vzdělání zakončené výučním listem
Zkrácené studium zakončené výučním listem, dálková forma
Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání v jiném oboru. Tuto skutečnost prokazuje
uchazeč maturitním vysvědčením nebo výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce v jiném
oboru vzdělání na střední škole.
Pro účely přijímacího řízení se nepřihlíží k dosaženému vzdělání na vyšších odborných školách a
vysokých školách, ani k získání jiných odborných kvalifikací.
5.3.A. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení o maturitní zkoušce nebo
vysvědčení o závěrečné zkoušce ze střední školy.
Při stanovení počtu bodů podle tohoto kritéria se hodnotí výsledky předchozího vzdělávání uchazeče
na střední škole.
Bodové hodnocení za průměrný prospěch ze všech předmětů uvedených na vysvědčení o maturitní
zkoušce nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce ze střední školy:
Průměrný prospěch

Body

1,00

30

2,00

20

3,00

10

4,00

0

Uchazečům, kterým nebylo k výučnímu listu vydáno vysvědčení, se započítá průměrný prospěch
za poslední hodnocené pololetí uvedené na vysvědčení.
Body mezi jednotlivými stupni jsou přidělovány lineárně podle průměrného prospěchu vypočteného
na 2 desetinná místa.
Maximální možný bodový zisk podle tohoto kritéria je 30 bodů.
5.3.B. Přijímací zkouška
Na obory dálkového zkráceného studia se bude konat školní přijímací zkouška podle § 60 odst. 3 zákona
č. 561/2004Sb. (školský zákon), v platném znění.
Termín konání přijímací zkoušky:
Pro obor 41-51-H/02 Včelař:

1. termín: 23. dubna 2021 od 9:00 hodin
2. termín: 24. dubna 2021 od 9:00 hodin

Pro obor 26-51-H/01 Elektrikář:

1. termín: 26. dubna 2021 od 14:00 hodin
2. termín: 27. dubna 2021 od 14:00 hodin
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Místo konání zkoušky:

SOU Blatná, U Sladovny 671, administrativní budova

Pozvánka k přijímací zkoušce s dalšími podrobnostmi bude zaslána uchazečům nejpozději 14 dnů před
termínem konání přijímací zkoušky.
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením testu přijímací zkoušky
Pro obor 41-51-H/02 Včelař:
Přijímací zkouška je tvořena písemným testem. Účelem testu je ověření předpokladů a znalostí
uchazeče z přírodovědného a matematického vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem základního vzdělávání. Test je tvořen otázkami, každá otázka obsahuje tři možné odpovědi
označené a, b, c. Vždy je správná jen jedna z odpovědí.
Otázky testu budou tvořeny zejména z témat vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Matematika a její
aplikace:
Člověk a příroda: vlastnosti živých soustav, typy buněk, rozmanitost organismů a jejich
charakteristika, dědičnost a proměnlivost, biologie člověka, ekologické faktory prostředí, potravní
řetězce, koloběh látek v přírodě, typy krajiny, vzájemné vztahy mezi člověkem a životním
prostředím, dopady činností člověka na životní prostředí, globální problémy, nástroje společnosti
na ochranu životního prostředí.
Matematika a její aplikace: řešení rovnic o jedné a více neznámých, výpočet rychlosti, průměrná
rychlost, převody jednotek hmotnosti, objemu a času, vztah mezi hustotou, hmotností a objemem.
Pro obor 26-51-H/01 Elektrikář:
Přijímací zkouška je tvořena písemným testem. Účelem testu je ověření předpokladů a znalostí
uchazeče z matematického a fyzikálního vzdělávání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem
základního vzdělávání.
Tematické celky otázek:
Matematika a její aplikace: matematické operace v oboru celých a reálných čísel, desetinná čísla,
operace se zlomky, procenta, mocniny a odmocniny, lineární rovnice a sestavy lineárních rovnic,
funkce lineární, kvadratická, Pythagorova věta, goniometrické funkce, výpočet obsahu, povrchu a
objemu rovinných útvarů a těles, pravoúhlá soustava souřadnic, grafy a diagramy, výrazy s
proměnnými.
Fyzika: hlavní fyzikální veličiny a jejich jednotky, převody jednotek, pohyb těles rovnoměrný a
nerovnoměrný, tlak a tlaková síla, Pascalův zákon, třecí síla, formy energie, přenos energie, výpočet
potenciální a kinetické energie, elektrický obvod, elektrické a magnetické pole, účinky elektrického
proudu, jednoduché elektrické stroje (elektromotor, transformátor,…), Ohmův zákon, základní
výpočty v elektrickém obvodu (napětí, proud, odpor, výkon).
Maximální možný bodový zisk podle tohoto kritéria je 70 bodů.
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5.3.C. Stanovení pořadí uchazečů:
Celkový počet bodů získaných uchazečem se stanoví jako součet bodů podle hodnocení předchozího
vzdělávání podle odstavce 5.3.A. a počtu bodů získaných za přijímací zkoušku podle odstavce 5.3.B.
Podle celkového počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů. Ke vzdělávání budou přijati uchazeči,
kteří se umístí na předních místech, do počtu přijímaných žáků.
V případě rovnosti přidělených bodů rozhoduje o nižším pořadí:
a) vyšší počet bodů získaných z přijímací zkoušky
b) v případě rovnosti podle a) lepší průměrný prospěch na hodnoceném vysvědčení.

6. Zveřejnění výsledků a vydání rozhodnutí

Ředitel SOU Blatná zveřejní v souladu s platnými právními předpisy na informační tabuli SOU Blatná,
U Sladovny 671 a na www.soublatna.cz:
a) kritéria přijímacího řízení
b) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení
c) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů a výsledky hodnocení v anonymizované podobě (pod
přiděleným registračním číslem)
Přijatým uchazečům již nebude zasíláno rozhodnutí o přijetí ke studiu. Bude zasíláno pouze rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu v případě, že uchazeč nesplní podmínky přijímacího řízení nebo se neumístí
v pořadí do pořadového čísla počtu přijímaných uchazečů.
Uchazeči, kteří se hlásí do tříletých oborů vzdělání v denním studiu, musí svůj záměr nastoupit ke
studiu potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění
výsledků přijímacího řízení.
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7. Stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů a forem
vzdělávání

Obor vzdělání

Předpokládaný počet
žáků přijímaných do
1. ročníku

Počet žáků
přijímaných v 1. kole
přijímacího řízení

Obory s výučním listem, tříleté studium, denní forma vzdělání
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel

30

30

26-51-H/01 Elektrikář
26-57-H/01 Autoelektrikář

24

24

41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů

30

30

Obor s maturitní zkouškou, dvouleté nástavbové studium, denní forma vzdělání
64-41-L/51 Podnikání

30

28

Obory s výučním listem, dvouleté zkrácené studium, dálková forma vzdělání
41-51-H/02 Včelař

28

25

26-51-H/01 Elektrikář

20

18

Ing. Miroslav Čapek
ředitel SOU Blatná
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