Kritéria pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
V souladu s ustanovením § 60, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje ředitel SOŠ Blatná tato kritéria pro první kolo přijímacího řízení v roce 2022 pro
školní rok 2022/2023 pro následující obory denního čtyřletého studia, zakončeného
maturitní zkouškou:
Elektrotechnika 26-41-M/01 ………………… přijímáno maximálně 30 žáků
Informační technologie 18-20-M/01 ……. přijímáno maximálně 48 žáků
Obchodní akademie 63-41-M/02 …………. přijímáno maximálně 30 žáků
Počet volných míst pro odvolací řízení bude odpovídat počtu uvolněných míst.
V rámci přijímacího řízení je možné získat nejvýše 100 bodů, z toho:
- za výsledky jednotné přijímací zkoušky (kritérium č. 1) nejvýše 60 bodů,
- za výsledky předchozího vzdělávání (kritérium č. 2) nejvýše 40 bodů,
Kritérium č. 1 - Hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Uchazeč vykoná jednotný písemný test z matematiky a z českého jazyka. Výsledný bodový
zisk v tomto kritériu bude získán vynásobením součtu bodového zisku z obou předmětů
vyhodnocených CVVZ koeficientem 0,6 a zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
Kritérium č. 2 - Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Hodnotí se průměrný prospěch uvedený na přihlášce ke studiu z 2. pololetí osmého ročníku a
1. pololetí devátého ročníku základní školy (případně odpovídajících ročníků nižšího stupně
víceletých gymnázií a odpovídajících hodnocení u žáků, kteří úspěšně ukončili základní
vzdělávání před splněním povinné školní docházky).
Maximální bodový zisk v každém z výše uvedených dvou pololetí je 20 bodů (v případě
průměrného prospěchu 1,00). Bodový zisk za každé pololetí se vypočte dle níže uvedeného
vzorce a zaokrouhlí na dvě desetinná místa.
BODY = 25 – 5 x PROSPĚCH
Určení výsledků přijímacího řízení
Aby uchazeč mohl být přijat ke studiu na SOŠ Blatná, musí bodový zisk v kritériu č. 1 být větší
než 5 a žádný z předmětů na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
nesmí být hodnocen známkou horší než dostatečný.
Pokud uchazeč výše uvedené podmínky splní, je celkový bodový zisk uchazeče určen jako
součet bodů získaných ve dvou uvedených kritériích.
Pořadí uchazečů je dáno výsledným bodovým ziskem seřazeným sestupně.

Př.: Žák získá z jednotného přijímacího testu z matematiky 35 bodů a z českého jazyka 31
bodů. Jeho průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku byl 1,85 a v 1. pololetí 9. ročníku 2,00.
1. Kritérium:
2. Kritérium:

( 35 + 31 ) x 0,6 = 39,6
25 – 5 x 1,85 = 15,75
25 – 5 x 2,00 = 15
Tedy celkový bodový zisk je 70,35

Kritéria pro rovnost bodů
Při rovnosti celkového počtu bodů dvou a více uchazečů se výše v celkovém pořadí umístí
uchazeč, který má lepší:
Jednotný test z matematiky
Jednotný test z českého jazyka
Prospěch z matematiky v 1. pololetí devátého ročníku základní školy
Prospěch z českého jazyka v 1. pololetí devátého ročníku základní školy
Prospěch z matematiky v 2. pololetí osmého ročníku základní školy
Prospěch z českého jazyka v 2. pololetí osmého ročníku základní školy
Kritéria se použijí v uvedeném pořadí.
Žáci se specifickými poruchami učení
Uchazeč, který při konání přijímací zkoušky požaduje zvláštní podmínky z důvodu specifické
poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce přiložit zprávu vyhotovenou
pedagogicko-psychologickou poradnou. Tuto zprávu je třeba doručit střední škole nejpozději
do 1. března 2022. Uchazečům s doloženým posudkem o specifických poruchách učení
budou uzpůsobeny podmínky konání zkoušek v souladu s doporučením poradenského
zařízení.
Cizinci
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., nekonají na žádost jednotnou
zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem
znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není
dotčena.
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají cizinci, kterým se promíjí jednotná zkouška z
českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve
spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném
přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího
programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného
pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

V Blatné 10. 1. 2022

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
ředitel SOŠ Blatná

