Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace

Neklanová 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 831 555, 774 707 457 E-mail: sos.roudnice@sosasource.cz www.sosasource.cz

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2019/2020 – 2. kolo

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková
organizace, zastoupená ředitelkou školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu podle
ustanovení § 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59, ust. § 60 a následujících, ust. § 183 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, takto rozhodla:

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Kritéria přijetí ke vzdělávání do tříletých učebních oborů:
1. Splnění povinné školní docházky, nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před
splněním povinné školní docházky.
2. Průměrný prospěch z obou pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí
posledního ročníku do 3.00, ve kterém uchazeč ukončil nebo ukončí základní
vzdělávání, nebo ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo
z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
3. Zdravotní způsobilost pro daný obor.
Kritéria přijetí ke vzdělávání do čtyřletých maturitních oborů:
1. Splnění povinné školní docházky, nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před
splněním povinné školní docházky.
2. Průměrný prospěch z obou pololetí předposledního ročníku a prvního pololetí
posledního ročníku do 3.00, ve kterém uchazeč ukončil nebo ukončí základní
vzdělávání, nebo ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo
z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
3. Zdravotní způsobilost pro daný obor.
Kritéria přijetí ke vzdělávání do nástavbového oboru Provozní technika:
1. Úspěšné absolvování středoškolského studia s výučním listem.
2. Průměrný prospěch žáka na oboru středního vzdělání s výučním listem do 3.00 a to tak,
že se počítají průměry ze všech tří ročníků za druhé pololetí (u uchazečů, kteří ještě
neukončili třetí ročník, vysvědčení pololetní).

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
Uchazeč o studium:






vyplní přihlášku ke vzdělávání, kterou mu poskytne jeho základní škola; správnost údajů
potvrdí ředitel základní školy
formulář přihlášky je také k dispozici na webových stránkách školy www.sosasource.cz
formulář odevzdá na vybranou školu
přihlášky musí být podepsány zákonnými zástupci uchazeče
na přihlášce současně vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu

Přihlášku je nutno odevzdat nebo zaslat poštou k rukám ředitelky školy nejpozději do 20. května 2019.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy
www.sosasource.cz dne 30. května 2019.
Z důvodu ochrany osobních údajů budou úspěšní uchazeči uvedeni pod přiděleným číselným kódem.
Základní školy vydají svým žákům zápisové lístky. Správně vyplněný zápisový lístek musí úspěšný
uchazeč doručit škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění seznamu
přijatých uchazečů. Lze jej uplatnit pouze jednou (kromě zákonných výjimek). Zápisový lístek pro
nástavbové studium není potřeba.

NEJASNOSTI A DOTAZY
V případě jakýchkoliv nejasností se na nás bez obav obraťte:



sos.roudnice@sosasource.cz
tel. 416 831 555, nebo 774 707 457.

V Roudnici nad Labem, dne 10. května 2019
………………………………………………………..
Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
ředitelka školy

