
Výchovný ústav a střední škola, 

Olešnice na Moravě, Trpínská 317 

________________________________________________________________ 

 

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 

do oborů vzdělávání uvedených v příloze č. 1.   

Přijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., 

o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, zákonem 

č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, vyhláškou 

č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce 

ve školním roce 2019/2020,  a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění.  

Přijímací zkouška se v druhém kole přijímacího řízení nekoná.   

Uchazeč podá přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do 31. července 

2020 řediteli střední školy.  

Přihlášku ke studiu obdrží uchazeč na základní škole, případně je dostupná 

na webu MŠMT.  

Požadavky týkající se přihlášky ke studiu na naší střední škole: 

- řádně vyplněná přihláška včetně údajů o prospěchu a chování (potvrdí základní 

škola, kterou žák navštěvuje); uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží 

kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně i 

SŠ),  

- vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je nezbytné pro 

přijetí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávání ve střední škole, 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 

(tj. potvrzení lékaře na přihlášce). 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole samostatně zřízené pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
(dle § 59 odst. 1, § 16 odst. 9 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 

v platném znění) 

 

1. Splněná povinná školní docházka. 

2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání.  

3. Doporučení k zařazení žáka do školy zřízené pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami vydané školským poradenským zařízením.  

 



 

 

Kritéria přijímacího řízení 

 

V rámci přijímacího řízení budou samostatně a v uvedeném pořadí posuzovány 

tyto kategorie uchazečů: 

1. Přednostně budou přijímáni žáci s nařízenou ústavní výchovou, kteří budou 

umístěni do výchovného ústavu, a to až do naplnění kapacity výchovného 

ústavu.  

2. Do naplnění povolené kapacity školy budou přijímáni žáci do školy denně 

dojíždějící, kteří předloží doporučení k zařazení do školy zřízené pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami.  

V každé kategorii bude pořadí žáků stanoveno podle následujícího bodového 

hodnocení.  

 

 

Bodové hodnocení 

1. Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí 

posledního ročníku povinné školní docházky. Rozpis hodnocení je uveden 

v tabulce, lze získat maximálně 40 bodů.  

 
Průměrný prospěch Bodové hodnocení Průměrný prospěch Bodové hodnocení 

1,00 – 1,05 40 3,06 – 3,15 19 

1,06 – 1,15 39 3,16 – 3,25 18 

1,16 – 1,25 38 3,26 – 3,35 17 

1,26 – 1,35 37 3,36 – 3,45 16 

1,36 – 1,45 36 3,46 – 3,55 15 

1,46 – 1,55 35 3,56 – 3,65 14 

1,56 – 1,65 34 3,66 – 3,75 13 

1,66 – 1,75 33 3,76 – 3,85 12 

1,76 – 1,85 32 3,86 – 3,95 11 

1,86 – 1,95 31 3,96 – 4,05 10 

1,96 – 2,05 30 4,06 – 4,15 9 

2,06 – 2,15 29 4,16 – 4,25 8 

2,16 – 2,25 28 4,26 – 4,35 7 

2,26 – 2,35 27 4,36 – 4,45 6 

2,36 – 2,45 26 4,46 – 4,55 5 

2,46 – 2,55 25 4,56 – 4,65 4 

2,56 – 2,65 24 4,66 – 4,75 3 

2,66 – 2,75 23 4,76 – 4,85 2 

2,76 – 2,85 22 4,86 – 4,95 1 

2,86 – 2,95 21 4,96 – 5,00 0 

2,96 – 3,05 20   



 

 

2. Známka z chování za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí 

posledního ročníku povinné školní docházky:   

- Vždy 1 …………………………………………………………………………… 10 bodů 

- Nejméně jedenkrát 2 ……………………………………………………………..    0 bodů 

- Nejméně jedenkrát 3 …………………………………………………….. minus 10 bodů 

 

3. Při rovnosti bodů budou přednostně přijati uchazeči s lepším průměrným 

prospěchem z předmětů český jazyk a matematika za první pololetí 

posledního ročníku povinné školní docházky.  

 

4. V případě, že předchozí kritéria nerozhodnou, stanovuje se pořadí 

uchazečů podle průměrného prospěchu v 2. pololetí předposledního 

ročníku plnění povinné školní docházky.  

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka bude vydáno po vyhodnocení 

přijímacího řízení, a to v termínu od 4. srpna do 7. srpna 2020. Seznam 

přijatých uchazečů v pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení zveřejní 

ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska) a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky školy www.vuolesnice.cz), 

a to na dobu nejméně 15 dnů. Den zveřejnění výsledku přijímacího řízení je 

považován za den oznámení rozhodnutí.  Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod 

registračním číslem, přidělené registrační číslo bude sděleno uchazeči písemně 

ředitelem školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude odesláno poštou 

do vlastních rukou zákonného zástupce nezletilého uchazeče, případně 

do vlastních rukou zletilého uchazeče.   

Úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude výsledek přijímacího řízení 

oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.    

 

Olešnice, 1.7.2020 

 

                                        

                                                                                       Mgr. František Dostál 

                                                                                                    ředitel 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 

 

Přehled nabízených oborů vzdělání – pro 1. ročníky ve šk. r. 2020/2021 

 Kód oboru 

vzdělání 

Obor 

vzdělání 

Název školního 

vzdělávacího 

programu 

Délka 

studia 

(roky) 

Forma 

ukončení 

Počet 

přijímaných 

žáků pro  

1. ročník  

šk. roku 

2020/2021 

29-51-E/01 
Potravinářská 

výroba 
Cukrářské práce 3 

závěrečná 

zkouška – výuční 

list 

8 

65-51-E/01 

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

Kuchařské práce 3 

závěrečná 

zkouška – výuční 

list 

4 

41-52-E/01 
Zahradnické 

práce 
Zahradnické práce 3 

závěrečná 

zkouška – výuční 

list 

6 

41-55-E/01 
Opravářské 

práce 
Opravářské práce  3 

závěrečná 

zkouška – výuční 

list 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


