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Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2016/2017 na Střední 

odbornou školu a Střední odborné učiliště, Polička pro obory s výučním listem. 
 

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou 

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 

na středních školách, v platném znění.  

 

(1) Základní ustanovení 

1. K tříletému dennímu vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem na Střední 

odborné škole a Středním odborném učilišti, Polička, Čs. armády 485 (dále jen SOŠ 

a SOU Polička) může být přijat uchazeč, který již ukončil nebo ukončí základní 

vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok.  

2. Přijímací řízení proběhne 22. 4. 2016. 

3. Přijímací zkoušky se nekonají.  

4. Potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání. 

5. Uchazeči o studium jsou přijímání do těchto oborů vzdělání s výučním listem: 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 60 uchazečů 

29-53-H/01 Pekař 15 uchazečů 

29-54-H/01 Cukrář 60 uchazečů 

29-56-H/01 Řezník-uzenář 20 uchazečů 

6. Podmínkou otevření oborů vzdělání je dostatečný počet uchazečů. Uchazeči jsou 

přijímáni do povolené kapacity oboru vzdělání. 

 

(2) Kritéria pro přijetí uchazečů 

1. Studijní výsledky za obě pololetí předposledního roku školní docházky a za první 

pololetí posledního ročníku školní docházky ZŠ se převedou na stupnici, kde každému 

klasifikačnímu průměru je přidělen určitý počet bodů na základě lineární závislosti 

počtu bodů na dosaženém průměru s krokem 0,01 klasifikačního průměru 

 od průměru  1,00 100 bodů 

 do průměru  4,00 10 bodů 

Maximální možný počet bodů je 300. 
 

2. Další skutečnosti potvrzené školou, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti 

a zájmy uchazeče (reprezentace školy). Počet získaných bodů je 3. 

3. Celkem lze v přijímacím řízení získat 303 bodů. 

4. Uchazeči budou přijímáni dle celkového počtu získaných bodů, nejlépe hodnocen 

bude žák s nejvyšším počtem získaných bodů 

5. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch za 1. pololetí 

posledního ročníku ze školy, je-li opět shodný, rozhoduje lepší průměrný prospěch za 

2. pololetí předposledního ročníku, je-li opět shodný, rozhoduje vyšší dosažený počet 

bodů z bodu 2. 

 

V Poličce 25. 1. 2016 

 

  Mgr. Boris Preissler 
  ředitel školy 


