
 

IV. - SOŠ 

Druhé kolo přijímacího řízení pro obory SOŠ 

V souladu s § 60 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, s v. č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platných 
zněních, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro 
uchazeče/ky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání (absolventy ZŠ), pro studium řádné a denní a pro obory 
vzdělání a počty přijímaných uchazečů: 

Pozn.: Obory SOU jsou níže. 

U všech oborů může být uvedený počet zvýšen, pokud nedojde k naplnění 
kapacity jiného oboru. 

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství 
školy je do 11. 5. 2022. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, který může 
být uchazeči předán nebo zaslán na základě osobní návštěvy nebo 
telefonického či e-mailového vyžádání v kanceláři školy (541 231 038, 
skola@zamekkurim.cz). Součástí přihlášky musí být protokol z jednotných 
státních přijímacích zkoušek: z Testu z českého jazyka a literatury a z Testu 
z matematiky z 1. kola přijímacího řízení z roku 2022. 

Uchazeči/ky budou přijati do naplnění kapacity oborů podle stejných kritérií 
jako v 1. kole přijímacího řízení. To je za obecných podmínek dle bodu II. a 
dosaženého součtu bodového hodnocení: 

a) výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce 
b) na základě prospěchu z předchozího vzdělávání 

Kód oboru Název oboru Počet volných míst 

18-20-M/01 Informační technologie 30 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 17 



 

c) mimoškolních aktivit, ocenění, dosažených výsledů v soutěžích a 
olympiádách. 

Bodové hodnocení 

a) Bodové hodnocení testů  
- Test z českého jazyka a literatury maximálně 50 bodů  
- Test z matematiky maximálně 50 bodů 

(Pokud se uchazeč/ka neúčastnila jednotných státních přijímacích zkoušek 
v 1. kole přijímacího řízení, bude se nahrazovat příslušné bodové hodnocení 
testů bodovým hodnocením podle průměrného prospěchu z českého jazyka 
a průměrného prospěchu z matematiky na vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. 
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku podle tabulky v níže uvedeném bloku b.) 

b) Bodové hodnocení výsledků ze základní školy 
- Započítává se prospěchový průměr vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 
1. pololetí 9. ročníku (bez známek z chování). Případné vysvědčení z 2. pololetí 
roku 2018/2019 se nezapočítává.  

Průměrný prospěch 1 - 1,30 1,31 - 1,60 1,61 - 1,90 1,91 - 2,20 2,21 – 2,50 nad 2,51 

Bodové hodnocení 50 40 30 20 10 0 

U uchazečů z víceletých gymnázií se bodové hodnocení navyšuje o 15 bodů 
(maximálně ale lze získat 50 bodů). 

c) Soutěže a olympiády 
Na základě doložených účastí v soutěžích a olympiádách během 6. - 9. 
ročníku ZŠ může uchazeč/ka získat max. 10 bodů (započítá se vždy nejvyšší 
ocenění): 
 - krajské a vyšší kolo – 10 bodů 
 - okresní kolo – 8 bodů 
 - školní kolo – 5 bodů. 

V případě soutěží regionálně nevymezených rozhoduje o bodovém 
ohodnocení přiměřeně  ředitel školy. 

 

Celkové hodnocení 

Uchazeč/ka může dosáhnout až 160 bodů (součet kritérií a + b + c).  



 

Minimální počet bodů pro přijetí do oborů Informační technologie a 
Ekonomika a podnikání je 25 bodů. Pokud bude mít uchazeč/ka méně než 
25 bodů, může o přijetí rozhodnout ředitel školy po případném pohovoru 
s uchazečem/kou. 
Výsledné pořadí uchazečů bude dáno sestupným pořadím podle součtu 
bodových hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí lepší 
hodnocení v kritériu b), následně a), a to u oboru 63-41-M/01 Ekonomika a 
podnikání z testu z českého jazyka a literatury a u oboru 18-20-M/01 
Informační technologie z testu z matematiky. Uchazeči budou přijati do 
naplnění kapacity oboru. 
 
Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou vyhlášeny 13. 5. 2022. 

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče - cizince, kteří získali 
předchozí vzdělání v zahraniční škole 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání 
v zahraniční škole, byla na jejich žádost prominuta přijímací zkouška 
z českého jazyka (dle § 20 odst. 4 školského zákona). 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem. 

Pro hodnocení výsledků jednotné státní zkoušky vytvoří ředitel školy ve 
spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě tzv. redukovaného 
hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného 
oboru vzdělání. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro 
jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60 
odst. 3 školského zákona. 

 

IV. - SOU 

Druhé kolo přijímacího řízení pro obory SOU 

V souladu s § 60 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, s v. č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platných 
zněních, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro 



 

uchazeče/ky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání (absolventy ZŠ), pro studium řádné a denní a pro obory 
vzdělání a počty přijímaných uchazečů: 

U všech oborů může být uvedený počet zvýšen, pokud nedojde k naplnění 
kapacity jiného oboru. 

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství 
školy je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na 
obvyklém tiskopise, který může být uchazeči/ce předán nebo zaslán na 
základě osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání 
v kanceláři školy (541 231 038, skola@zamekkurim.cz). 

Uchazeči/ky budou přijímáni v druhém kole přijímacího řízení bez 
přijímacích zkoušek do naplnění volných míst při splnění obecných 
podmínek dle bloku II. 

U uchazečů, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání 
v zahraniční škole, je nutná znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 
vzdělávání v daném oboru. Škola ji ověří u uchazeče rozhovorem. 

Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou vyhlašovány průběžně. 

Ing. Vojtěch Novotný, ředitel 25. 4.  2022 

Kód oboru Název oboru Počet volných míst 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 8 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 9 

23-56-H/01 Obráběč kovů 8 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 9 


