
 
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: 
 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 

v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

v platném znění ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro níže uvedené obory 

vzdělávání. Pro přijímací řízení stanovil: 

a) Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole 

přijímacího řízení do tříletých učebních oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021. 

b) Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole 

přijímacího řízení do jednoletých učebních oborů vzdělání (zkrácené studium) pro 

školní rok 2020/2021. 

c) Přijímací zkouška se nekoná. 

d) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání: 

Kód učebního 

oboru: 

Název učebního oboru: Počet žáků: 

29-56-H/01 Řezník-uzenář (3 roky) 24 

29-54-H/01 Cukrář (3 roky) 24 

29-54-H/01 Cukrář (zkrácené studium – 1 rok) 12 

41-52-H/01 Zahradník (3 roky) 24 

41-52-H/01 Zahradník (zkrácené studium – 1 rok) 12 

65-51-H/01 Kuchař (3 roky) 12 

65-51-H/01 Kuchař-číšník (3 roky) 24 

23-52-H/01 Strojní mechanik (3 roky) 24 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské 

práce) (3 roky) 

14 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské 

práce) (3 roky) 

14 

 

I. KRITÉRIA PRO TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 

A) Kritéria přijímacího řízení SOUs Vodňany pro tříleté učební obory: 
a) Hodnotí se prospěch ve třech sledovaných pololetích na vysvědčení ze základní školy 

(zpravidla 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy, ale může se 

jednat i o odpovídající ročníky víceletých gymnázií nebo odpovídající ročníky uchazečů 

ze speciálních škol). Každé pololetí je označeno A, B, C. 

1. 0 – 250 bodů za celkový průměrný prospěch 1,00 – 4,00; 

A + B + C/3 = prospěchové číslo 

Od bodů získaných za prospěchové číslo (viz níže) se odečítá - 15 bodů za každý 

předmět, v němž byl žák ve třech výše uvedených pololetích hodnocen známkou 

„nedostatečný“ a – 10 bodů za každou sníženou známku z chování. 

b) Žák ukončil docházku v základní škole (v speciální škole příslušný ročník) v: 

1. 9. ročníku = 0 bodů 

2. 8. ročníku = - 40 bodů se odečte od získaných bodů 



3. 7. ročníku = - 80 bodů se odečte od získaných bodů 

B) Celkový počet bodů 

Celkový počet bodů je součtem bodů, jež uchazeč získá za prospěch na vysvědčení ze 

základní školy, přičemž se od tohoto součtu odečítají záporné body za nedostatečný 

prospěch v některém vyučovacím předmětu a záporné body za ukončení docházky do 

základní školy v nižším ročníku než v devátém (obdobně u speciálních škol). 
 

 Stanovení kritérií pro přijetí do 1. ročníku SOUs Vodňany: 
  

  Podmínky přijímacího řízení splní ti žáci, kteří v přijímacím řízení 

 získají kladné bodové hodnocení (tj. kladné body vyšší než nula). Pro přijímání ke 

 studiu se nekonají přijímací zkoušky. 

  V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou nebo více uchazečů 

 rozhoduje o pořadí uchazečů průměrný prospěch ze tří sledovaných pololetí 

 (prospěchové číslo).  

  Pokud v některém učebním oboru splní podmínky přijímacího řízení více 

 uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle  výsledku hodnocení 

 příjímacího řízení. 
 

 Kritéria pro přidělení bodů za prospěchové číslo dle vysvědčení 

 uchazeče: 
 

Prospěchové číslo do: Počet bodů: 

1,5 250 

2,0 225 

2,5 200 

3,0 175 

3,5 150 

4,0 125 

 Upozornění: 
 Obory typu „E“ jsou vyučovány v běžných třídách/skupinách, které nejsou zřízeny 

 dle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

 odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jsou určeny pro žáky s mentálním, 

 tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými 

 vývojovými poruchami učení a chování, souběžným postižením více vadami nebo 

 autismem a také pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku 

 základní školy než je 9. ročník. 
 

 Výsledky přijímacího řízení 
 

 Na základě uvedených kritérií přijímací komise vyhodnotí prospěch jednotlivých 

 uchazečů, stanoví u nich celkový počet bodů a jejich pořadí v souladu s § 4, odst. 1 

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

 ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací komise vypracuje 

 protokol s pořadím uchazečů. Pořadí uchazečů se zveřejní dne 22. dubna daného 

 roku  jednak na nástěnce v budově školy, jednak způsobem umožňujícím dálkový 

 přístup, tj. na www.sousvodnany.cz 
  

http://www.sousvodnany.cz/


C) Zdravotní způsobilost uchazečů 

 Uchazeč doloží (na „Přihlášce ke vzdělávání ve střední škole“) lékařský 

posudek o své zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném učebním oboru. U 

učebních oborů 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 

29-56-H/01 Řezník-uzenář, 29-51-E/01 Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské 

práce) a 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce), je vstupním 

předpokladem také vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství, který 

přijatý žák předkládá nejpozději v den svého nástupu do 1. ročníku, tj. 1. 9. daného roku.  

 U učebních oborů 29-56-H/01 Řezník-uzenář a 29-51-E/01 Potravinářská 

výroba (Řeznicko-uzenářské práce) je důležitým předpokladem studia vstupní 

lékařské vyšetření sluchu. Žáci z těchto dvou učebních oborů každoročně absolvují 

pracovně lékařskou prohlídku kategorie III (včetně vyšetření sluchu). Na tuto skutečnost 

je třeba brát zřetel a upozornit lékaře, který bude psát lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti do „Přihlášky ke vzdělávání na střední škole“, protože vstupním 

předpokladem pro úspěšné absolvování tříletého studia uvedených učebních oborů je 

dobrý zdravotní stav (viz výše pracovně lékařská prohlídka, kategorie III – zejména 

vyšetření sluchu). 

 U oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník) je rovněž 

vstupním předpokladem pro přijetí do daného učebního oboru dobrý zdravotní stav 

včetně nepoškozeného sluchu, neboť odborný výcvik probíhá ve strojírenských 

firmách a tito žáci každoročně absolvují pracovně lékařskou prohlídku kategorie II. 
 

D) Termíny příjímacího řízení 

1. kolo – 22. dubna daného roku (přihlášky pro 1. kolo se odevzdávají do 1. března 

  daného roku). Součástí „Přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední  

  škole“ jsou vysvědčení z posledních dvou ročníků (kopie vysvědčení), 

  ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z 

  odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní  

  docházky (popř. z odpovídajících ročníků nižšího stupně víceletého 

  gymnázia nebo ze speciální školy). 
 

E) Komise pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy 

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitele 

Ing. Jana Čechová, učitelka odborných předmětů 

Miroslava Vavrušková, vedoucí učitelka odborného výcviku 
 

F) Rozhodnutí o přijetí 

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na 

veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 

www.sousvodnany.cz dne 22. dubna daného roku. 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům písemně nezasílá, ale pokud do 10 

pracovních dnů po 22. dubnu daného roku odevzdají či zašlou škole zápisový lístek, 

obdrží následně dopis se všemi informacemi o studiu zvoleného učebního oboru. 
 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se 

vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (nedoručují se uchazečům 

nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům).  
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně. 
 

http://www.sousvodnany.cz/


II. KRITÉRIA PRO JEDNOLETÉ UČEBNÍ OBORY (zkrácené studium, denní 

forma vzdělávání) 

A) Kritéria přijímacího řízení SOUs Vodňany pro jednoleté učební 

obory (zkrácené studium): 

Jednoleté zkrácené studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem je určeno 

pro uchazeče, kteří už získali střední vzděláním s maturitní zkouškou (v jakémkoliv 

oboru) nebo pro uchazeče, kteří už získali střední vzdělání s výučním listem v jiném 

oboru vzdělání (mimo učební obory, jejichž kódové označení obsahuje písmeno „E“). 

Obory jednoletého zkráceného studia budou otevřeny pouze při dostatečném počtu 

uchazečů a pouze v denní formě vzdělávání. 

B) Podmínky pro přijetí ke vzdělávání (vstupní předpoklady): 

 Úředně ověřená kopie dokladu o získání příslušného stupně středního vzdělání, a to 

buď středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo středního vzdělání s výučním 

listem v jiném oboru. 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na „Přihlášce ke 

vzdělávání – studiu ve střední škole“) 

 Kopie vysvědčení z 2. ročníku a z 3. ročníku u uchazečů s výučním listem 

nebo kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků u uchazečů s maturitní 

zkouškou.  

 Splnění níže uvedených kritérií přijímacího řízení stanoveného pro daný 

školní rok 

 Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství – pouze u 

učebního oboru 29-54-H/01 Cukrář – zkrácené studium (zdravotní průkaz je 

možné dodat nejpozději při nástupu v září daného roku). 

 Na uchazeče o zkrácené studium se nevztahuje povinnost odevzdat 

zápisový lístek. 

C) Termíny příjímacího řízení 

  1. kolo – 22. dubna daného roku (přihlášky pro 1. kolo se odevzdávají do  

1. března daného roku). Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý 

 uchazeč, a to na předepsaném tiskopisu (přihlášku si můžete stáhnout či přímo 

 vytisknout v naší rubrice „Informace o studiu“). Uchazeč doručí přihlášku do 

 denní formy vzdělávání řediteli střední školy. Součástí „Přihlášky ke 

 vzdělávání – studiu ve střední škole“ je úředně ověřená kopie dokladu o 

 získání příslušného stupně středního vzdělání (maturitní vysvědčení u 

 středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo výuční list a vysvědčení o 

 závěrečné zkoušce u středního vzdělání s výučním listem) a lékařský posudek 

 o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. 

  Počet kol přijímacího řízení není omezen. Další kola přijímacího řízení bude 

  ředitel školy vyhlašovat způsobem stanoveným prováděcím právním  

  předpisem. 

  Kritéria přijímacího řízení pro jednoleté učební obory (zkrácené 

  studium) 
V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí přijímací komise uchazeče 

podle výsledků předchozího středního vzdělávání, a to podle celkového průměru 

známek ze všech povinných i povinně volitelných předmětů z druhého pololetí 

2. ročníku a z prvního pololetí 3. ročníku u uchazečů s výučním listem nebo 



obdobně z posledních dvou ročníků u uchazečů s maturitní zkouškou a z dalších 

skutečností, které dokládají vhodné vědomosti, schopnosti a zájmy uchazeče 

(získání dalších bodů navíc za umístění v soutěžích a přehlídkách). Naopak 

záporné body se odečtou za sníženou známku z chování v některém z výše 

uvedených pololetí. 
 

Celkový průměr do: Počet bodů: 

1,00 300 

1,5 250 

2,0 200 

2,5 180 

3,0 150 
 

  Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového 

  bodového hodnocení. Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek. Za  

  umístění na 1. – 3. místě v soutěžích (doloženo kopií příslušného diplomu) se 

  přičítá:  
1. místo 30 bodů 

2. místo 20 bodů 

3. místo 10 bodů 

Za každou sníženou známku z chování se odečítá 50 bodů. 

  V případě shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch  

  z prvního pololetí posledního ročníku předchozí školy. 
 

D) Výsledky přijímacího řízení 

 Na základě uvedených kritérií přijímací komise vyhodnotí prospěch jednotlivých 

 uchazečů, stanoví u nich celkový počet bodů a jejich pořadí v souladu s § 4, odst. 1 

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

 ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Přijímací komise vypracuje 

 protokol s pořadím uchazečů. Pořadí uchazečů se zveřejní dne 22. dubna daného roku 

 jednak  na nástěnce v budově školy, jednak způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. 

 na www.sousvodnany.cz 
 

E) Zdravotní způsobilost uchazečů 

Uchazeč doloží (na „Přihlášce ke vzdělávání ve střední škole“) lékařský posudek o své 

zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném jednoletém učebním oboru. U učebního 

oboru 29-54-H/01 Cukrář je vstupním předpokladem také vystavení zdravotního 

průkazu pracovníka v potravinářství, který přijatý žák předkládá nejpozději v den svého 

nástupu do 1. ročníku v září daného školního roku. 
 

G) Komise pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

Mgr. Pavel Kotál, ředitel školy 

Ing. Vladimír Kuba, zástupce ředitele 

Miroslava Vavrušková, vedoucí učitelka odborného výcviku 

Ing. Jana Čechová, učitelka odborných předmětů 
  

http://www.sousvodnany.cz/


 

H) Rozhodnutí o přijetí 

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na 

veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 

www.sousvodnany.cz dne 22. dubna daného roku. 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům písemně nezasílá, ale po 22. dubnu daného 

roku obdrží následně dopis se všemi informacemi o studiu zvoleného učebního oboru. 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se 

vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (nedoručují se 

uchazečům). Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně. 

 

 

Ve Vodňanech dne 3. 12. 2019 
 

        Mgr. Pavel Kotál, v. r.  

             ředitel školy 

http://www.sousvodnany.cz/

