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Kritéria přijímacího řízení v roce 2019
Při přijímacím řízení se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění
pozdějších předpisů.

Maximální počty přijímaných žáků
Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Způsob ukončení

Volná místa

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - denní
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium - dálkové

2 roky

maturitní vysvědčení

30

3 roky

maturitní vysvědčení

30

66-53-H/01

Operátor skladování

3 roky

výuční list

30

53-41-H/01

Ošetřovatel

3 roky

výuční list

30

29-54-H/01

Cukrář

3 roky

výuční list

30

26-59-H/01

Spojový mechanik

3 roky

výuční list

12

65-51-E/01

Strav. a ubyt. služby - Kuchařské práce

3 roky

výuční list

28

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

3 roky

výuční list

14

36-67-E/01

Zednické práce

3 roky

výuční list

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

3 roky

výuční list

14

Kritéria přijetí ke vzdělávání do oborů s výučním listem
Uchazeči do učebních oborů s výučním listem budou přijati bez přijímací zkoušky, o přijetí rozhodují
následující kritéria:
1. Dosažený stupeň z chování za tři hodnocená období uvedená na přihlášce. Budou přijati žáci
s nejlepším dosaženým průměrem z chování.
2. Průměrný prospěch ze základní školy – budou přijati žáci s lepším průměrem.
3. U učebního oboru 26-59-H/01 Spojový mechanik absolvují žáci krátký pohovor, kde se zjišťuje
zájem o obor.
4. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař.
5. Přihlášku potvrzenou lékařem a základní školou doručí uchazeč k rukám ředitele školy nejpozději
do 1. března 2019
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy
www.sszplana.cz v době od 22. dubna do 30. dubna 2019.
Nejpozději do 30. dubna 2019 bude pouze nepřijatým žákům zasláno písemné oznámení.
Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena v případě volných míst.
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Kritéria přijetí ke vzdělávání v nástavbovém studiu (denní, dálková)
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky MŠMT ČR a hodnocení znalostí
uvedeného v přihlášce ke studiu:
průměr známek v II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
průměr známek v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
uchazeč nesmí být v I. pololetí 3 ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatečný
Organizace přijímacích zkoušek
Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu
z matematiky. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky
organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis. Test z českého jazyka a literatury trvá 60
minut. Test z matematiky trvá 70 minut. V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze
povolené pomůcky stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Další
informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz.
Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a písemný test z matematiky konat dvakrát, v prvním
stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve
škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud konal uchazeč zkoušku dvakrát, započítává se mu do
celkového hodnocení lepší výsledek z písemného testu.
Termíny jednotné přijímací zkoušky
(pouze pro první kolo přijímacího řízení, v dalších kolech se JPZ na naší škole nekoná)
1. termín: 12. 4. 2019 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním místě na přihlášce)
náhradní termín: 13. 5. 2019
2. termín: 15. 4. 2019 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce)
náhradní termín: 14. 5. 2019
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dnů před konáním 1. termínu JPZ, tedy nejpozději
28. 3. 2019. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji
neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku
v náhradním termínu 13. a 14. května 2019.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem
stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

V Plané dne 21. 1. 2019

Mgr. Josef Mára
ředitel SŠŽ a ZŠ Planá

