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Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019  

 

Kritéria 1. kola se zařazením výsledku jednotných testů 

 
 

1. Všeobecná ustanovení  
Přijímací zkoušky se budou konat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon 
a s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti 
organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

 

Na všechny obory je vyžadováno lékařské potvrzení.  

V případě malého počtu přihlášených uchazečů nebude obor otevřen. 

 

 

 

2. Kritéria přijímacího řízení 
 

a) Obor skupiny L  

Do oboru Mechanik seřizovač bude přijato maximálně 30 žáků. 

Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem bodů podle těchto kritérií:  

- Výsledky v prvním pololetí 9. třídy ZŠ ze všech předmětů (za průměr známek do 1,5 
získá uchazeč 50 bodů, za průměr známek do 2,0 získá uchazeč 40 bodů, za průměr 
známek do 2,5 získá uchazeč 30 bodů, za průměr známek do 3,0 získá uchazeč 20 
bodů). Za každou dostatečnou známku v 1. pol. 9. třídy se žákovi odečte 5 bodů.  
- Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z ČJ – max. 50 bodů a z MAT max. 50 bodů. 
- Uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, jestliže získal minimálně 10 bodů. 
- Budou přijati pouze žáci z 9. třídy ZŠ, kteří zároveň nesmí být ze žádného předmětu v 
prvním pololetí 9. třídy ZŠ hodnoceni nedostatečně. 
- Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr známek. 
- Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy (Tyršova 239, Velká 
Bíteš) v pondělí 30. dubna 2018 od 8:00 do 15:00 v kanceláři VII. v přízemí. 

 

 

b) Obory skupin H  

Do učebních oborů vzdělání bude přijato maximálně 16 uchazečů v každém oboru 
(obory Kadeřník, Cukrář, Kuchař - číšník a Obráběč kovů) a maximálně 10 uchazečů 
v  oboru Slévač.  

Na obory ve skupině H se přijímací zkoušky nekonají. 

- Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle studijního průměru v prvním pololetí 9. třídy 
ZŠ a v druhém pololetí 8. třídy ZŠ (obor vzdělání Cukrář).  
- U oboru vzdělání Obráběč kovů budou přijati pouze žáci z 9. třídy ZŠ, kteří zároveň 
nesmí být ze žádného předmětu v prvním pololetí 9. třídy ZŠ hodnoceni nedostatečně. 
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- Obory vzdělání Slévač budou otevřeny ve formě zkráceného ročního studia. 
Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení předchozího středoškolského studia (maturitní 
zkouška, závěrečná zkouška). 
- Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy (Tyršova 239, Velká 
Bíteš) v pondělí 23. dubna 2018 od 8:00 do 15:00 v kanceláři VII. v přízemí. 
 

 

V případě malého počtu přihlášených uchazečů nebude obor otevřen. 

 

 

3. 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 u vstupních dveří do hlavní 
budovy školy a na webových stránkách školy – www.sosbites.cz.  

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude 
rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemně. 

Termíny zveřejnění výsledků učebních oborů vzdělání: 23. dubna 2018 

Termíny zveřejnění výsledků maturitního oboru vzdělání: 27. dubna 2018 

 

 

4. Odvolání  
Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy 
přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele 
školy. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a 
sportu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Bíteš 16. 1. 2018 Ing. Bc. Josef Chytka 

 ředitel školy 

 

http://www.sosbites.cz/

