
SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202   
Č.j.: SOŠaSOUŘ/55/2023 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na střední školu 
 pro školní rok 2023/2024 dne 13. a 14. 4. 2023 

 
V souladu s ustanovením § 59, § 60a § 60b školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „školský zákon“), vyhlášky 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro 

vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „o zvláštních pravidlech“) a § 1, § 3 a § 4 vyhlášky č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška o přijímacím řízení“), kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení. 

 

Studijní a nástavbové obory středního vzdělání zakončené maturitní 
zkouškou: 

 

• Doručení přihlášek 

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 

střední škole v termínu do 1. 3. 2023. 

Přihlášku je možné vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a 

webových stránek školy – www.soskh.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti 

přihlášky jsou uvedeny v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Na přihlášku uchazeč uvede obě školy, na které se 

hlásí. 

Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka. 

 

• Předpokládané počty přijatých uchazečů: 
 

Obor 

Počet 

přijímaných/ 

odvolání 

Minimální 

bodová 

hranice 

Poznámka Lékař 

Studijní čtyřleté 

obory středního 

vzdělání, 

zakončené 

maturitní zkouškou 

Mechanik elektronik 

26-41-L/01 
24/1 20 

Pro úspěšné 

absolventy základní 

školy 

 

ano 

Kosmetické služby 

69-41-L/01 
24/1 20 ano 

Veřejnosprávní činnost 

68-43-M/01 
30/1 25 ne 

Sociální činnost 

75-41-M/01 
30/1 25 ano 

      

Nástavbové 

dvouleté obory, 

zakončené 

maturitní zkouškou 

Podnikání 

64-41-L/51 
30/1 20 

Pro vyučené 

v libovolném oboru 
ne 

Gastronomie 

65-41-L/51 
30/1 20 

Pouze pro vyučené 

v oborech kuchař, 

kuchař – číšník, 

číšník 

ne 

 

 

 

http://www.soskh.cz/


U oborů, které mají v kolonce lékař ano, je podmínkou pro přijetí potvrzení lékaře o 

zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru vzdělání. Lékař zohlední při 

posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

• Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení: 
V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou centrálně zadávané testy z ČJ (český jazyk) a 

MA (matematika) v termínu 13. 4. a 14. 4. 2023. Pokud uchazeč uvede naši školu na 

prvním místě, koná jednotné testy na naší škole v prvním termínu. Pokud uchazeč 

uvede naši školu na druhém místě, koná jednotné testy na naší škole ve druhém 

termínu. Na přihlášce na obě školy musí být jejich pořadí stejné! Do celkového 

hodnocení uchazeče se započítává lepší výsledek z každého jednotného testu. 

Kritérium Popis kritéria 
Maximální počet 

bodů 
Váha kritéria 

kritérium č. 1 za výsledky jednotného testu 100 67% 

kritérium č. 2 prospěch na ZŠ 40 26% 

kritérium č. 3 za další skutečnosti 10 7% 

Celkem 150 100% 

 
a) Kritérium č. 1 - výsledek jednotného testu: (hodnocení testů) ČJ – český jazyk (max. 50 

bodů), MA – matematika (max. 50 bodů), celkový maximální zisk 100 bodů, 

b) Kritérium č. 2 - prospěch na ZŠ: vysvědčení v 1. a ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. 

ročníku ZŠ (nebo za poslední 2 roky ZŠ) – při průměru ze všech tří vysvědčení 1,00 získá 

40 bodů, zhoršení o 0,05 = odpočet 1 bod, celkový maximální zisk 40 bodů, 

c) Kritérium č. 3 - další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče, maximální zisk 10 bodů 

- umístění na 1. až 5. místě v okresních a vyšších kolech olympiád během 8. a 9. 

ročníku ZŠ (1. místo 10 bodů, 2. místo 8 bodů, 3. místo 6 bodů, 4. místo 4 body a 5. 

místo 2 body). Uchazeč musí toto doložit doklady (diplomy) zaslaných spolu s 

přihláškou 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude tedy zohledněno maximálně 150 body. Uchazeč 

splní kritérium pro přijetí dosažením minimální bodové hranice uvedené v tabulce výše 

ze součtu bodů z obou jednotných testů. 

V případě předložení vysvědčení s rozhodným druhým pololetím školního roku 2019/2020 

bude započítáno duplicitně 1. pololetí daného ročníku. 

Pořadí uchazečů, kteří překročili minimální bodovou hranici dle předchozího odstavce, bude 

stanoveno celkovým součtem bodů získaných dle výše uvedené specifikace pod body a), b) a 

c), samostatně pro každý obor, a to sestupně (nejlepší výsledek = největší počet bodů). 

V případě rovnosti bodů jsou rozhodující lepší studijní výsledky profilových předmětů ČJ a cizí 

jazyk pro všechny studijní obory v 1. a ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (nebo 

za poslední 2 roky ZŠ nebo SŠ) a dále ještě fyzika (Mechanik elektronik), chemie (Kosmetické 

služby), matematika (Veřejnosprávní činnost) a biologie (Sociální činnost). 

Informační schůzka  

Ředitel stanovuje termín pro informační schůzku spojenou s předáním Rozhodnutí o přijetí ke 

studiu. Tato schůzka proběhne dne 29. 4. 2023 v 8:30 hod. Osobní účast uchazeče a 

zákonného zástupce na této schůzce je nutná. U nástavbových oborů se dostaví žák 

osobně. 

 



• Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitel zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod kódovými 

čísly na www.soskh.cz a písemně v obou školních budovách dne 28. 4. 2023. 

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou. 

• Náhradní termín jednotných testů pro 1. kolo přijímacího řízení: 

Náhradní termín jednotných testů pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 10. a 11. 

května 2023 (dle termínu jednotného testu, ze kterého byl uchazeč uvolněn). 

• Potvrzení přijetí, odevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60g odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem 

lhůty (§ 60g odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání 

v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí 

v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání 

(§ 60g odst. 7 ŠZ). Nástavbového studia se zápisový lístek netýká! 

• Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e 

odstavce 3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

V rámci odvolacího řízení budou využita i místa, jejichž obsazení nebude potvrzeno 

odevzdáním zápisového lístku. 

• Volná místa, která nebudou obsazena v prvním kole přijímacího řízení, budou nabídnuta  

ve 2. kole. Jeho termín a kritéria budou oznámeny bez zbytečného odkladu. V rámci druhého 

kola se Jednotná přijímací zkouška nekoná.  

• Podpůrná opatření 

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku 

neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 

školského poradenského zařízení podle § 16 odst. 4 školského zákona, které uchazeč 

odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání. 

• Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční 

školy: 

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na jejich 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. Pokud při rozhovoru uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého 

jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) 

stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první. Ředitel 

školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého 

jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem 

pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v 

přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo 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 stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Termín konání 

rozhovoru bude uchazeči – cizinci zaslán společně s pozvánkou k přijímacímu řízení. 
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Současně může uchazeč – cizinec požádat o zajištění zkušební dokumentace z 

matematiky v ukrajinštině. Obě žádosti nutno podat spolu s přihláškou.  

Vlastní rozhovor bude trvat cca 20 min. a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí 

českého jazyka:          

1. Řízený pohovor – uchazeč se krátce představí a zároveň odpoví na otevřené otázky, 

2. Čtení s porozuměním – po přečtení textu odpoví uchazeč na otázku k textu, 

3. Popis obrázku s využitím dané slovní zásoby. 

Každá z částí je ohodnocena maximálně 5 body. Celkem může uchazeč – cizinec nejvíce 

získat 15 bodů. Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech tří částí 

zkoušky s tím, že v každé musí uchazeč – cizinec dosáhnout minimálně 1 bodu. 

_________________________________________________________________________________ 

Upozornění pro uchazeče o studijní a nástavbové obory středního 

vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

Ve vzdělávací budově Čáslavská 202 se budou konat jednotné testy pro obory vzdělání: 

26-41-L/01 Mechanik elektronik 

69-41-L/01 Kosmetické služby 

65-41-L/51 Gastronomie 

 

Ve vzdělávací budově Seifertovy sady 20 se budou konat jednotné testy pro obory vzdělání: 

75-41-M/01 Sociální činnost 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

64-41-L/51 Podnikání 
 

 

 

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem: 
 

• Doručení přihlášek 

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 

střední škole v termínu do 1. 3. 2023. 

Přihlášku je možné vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a 

webových stránek školy – www.soskh.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti 

přihlášky jsou uvedeny v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na 

přihlášku uchazeč uvede obě školy, na které se hlásí. 

Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka. 

 

• Předpokládané počty přijatých uchazečů oboru kadeřník: 
 

Obor 

Počet 

přijímaných/ 

odvolání 

Minimální 

bodová 

hranice 

Poznámka Lékař 

Tříletý obor 

středního vzdělání 

s výučním listem 

Kadeřník, kadeřnice 

69-51-H/01 
 23/1  60 

Pro úspěšné 

absolventy základní 

školy (RVP ZV) 

ano 

Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu 

příslušného oboru vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády 
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č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

• Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo 
 V souladu s § 60 uvedeného zákona stanovím tato kritéria přijetí: 
 
Přijímací zkouška se v rámci přijímacího řízení nekoná, je nahrazena informační schůzkou za 
osobní účasti žáka a zákonného zástupce. Z uchazečů bude sestaven žebříček podle 
průměrného prospěchu na základní škole se započtením bonifikací takto: 
 

a) Kritérium č. 1 - průměr známek dosažený žákem v 1. a ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol.  9. 

ročníku ZŠ. V případě rovnosti bodů jsou rozhodující lepší výsledky profilových předmětů ČJL, 

cizí jazyk a chemie za 1. a 2. pol. 8. ročníku ZŠ a 1. pol. 9. ročníku ZŠ. Při průměru ze všech 

tří vysvědčení 1,00 získá 50 bodů, zhoršení o 0,05 = odpočet 1 bod. U žáků s ukončenou 

povinnou školní docházkou v nižším než v 9. ročníku ZŠ (RVP ZV) nebo v ZŠ speciální (RVP 

ZV-LMP) je do celkového bodování promítnuto znevýhodněním průměrného prospěchu, a to 

následovně: 8. ročník ZŠ +0,25; 7. ročník ZŠ +0,5; ZŠ speciální 9. ročník +1,0, 8. ročník + 

1,25, 7. ročník +1,5, 6. ročník +1,75. Celkový maximální zisk 50 bodů.  

b) Kritérium č. 2 – Den tvořivosti na kadeřnickém salónu – hodnocení dalších skutečností, 

které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – maximální zisk 30 bodů.  

Bližší popis (termín, čas a místo konání) bude uveden v informačním dopisu po odevzdání 

přihlášky ke studiu. 

 
c) Kritérium č. 3 – Motivační pohovor – schopnost komunikace se zákazníkem – maximální 

zisk 20 bodů. 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení podle výše 

uvedených kritérií. Principem je: čím vyšší bodový zisk, tím větší naděje na přijetí.  Max. 

možný počet bodů všech kritérií přijímacího řízení je 100.   

 
Informační schůzka spojená s předáním Rozhodnutí o přijetí ke studiu proběhne dne 24. 4. 

2023 v 15:00 hod. Osobní účast uchazeče a zákonného zástupce na těchto schůzkách je 

nutná. 

• Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí do tříletých učebních oborů oznámí ředitel zveřejněním seznamu 

přijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz dne 22. 4. 2023. Rozhodnutí o 

nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou. Pokud není rozhodnutí 

vyzvednuto do 10 pracovních dnů u provozovatele poštovních služeb, písemnost je 

považována dle § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

• Potvrzení přijetí, odevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60g odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem 

lhůty (§ 60g odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání 

v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že 

uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 

7 ŠZ).  
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• Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e 

odstavce 3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

V rámci odvolacího řízení budou využita i místa, jejichž obsazení nebude potvrzeno 

odevzdáním zápisového lístku. 

• Volná místa, která nebudou obsazena v prvním kole přijímacího řízení, budou nabídnuta  

ve 2. kole. Jeho termín bude oznámen bez zbytečného odkladu.  

• Úprava podmínek pro uchazeče – cizince, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo 

území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímacího řízení ověřuje znalost 

českého jazyka (platí pro všechna kola přijímacího řízení), nezbytná pro vzdělávání se v 

daném oboru. Znalost je ověřována rozhovorem. Pokud při ní uchazeč potřebnou úroveň 

znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Místo konání rozhovoru k 

ověření znalosti českého jazyka bude vzdělávací budova Čáslavská 202 a termín uchazeči 

bude zaslán po 1. 3. 2023. Výsledky budou uchazečům – cizincům sděleny bezprostředně po 

ukončení pohovorů. 

Vlastní rozhovor bude trvat cca 20 min. a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí 

českého jazyka: 

1. Řízený pohovor – uchazeč se krátce představí a zároveň odpoví na otevřené otázky, 

2. Čtení s porozuměním – po přečtení textu odpoví uchazeč na otázku k textu, 

3. Popis obrázku s využitím dané slovní zásoby. 

Každá z částí bude ohodnocena maximálně 5 body. Celkem může uchazeč – cizinec nejvíce 

získat 15 bodů. Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech částí rozhovoru 

s tím, že v každé musí uchazeč – cizinec dosáhnout minimálně 1 bodu. 

 

• Předpokládané počty přijatých uchazečů ostatních učebních oborů 
 

Obor 

Počet 

přijímaných/ 

odvolání 

Minimální 

bodová 

hranice 

Poznámka Lékař 

Tříleté obory 
středního 
vzdělání s 

výučním listem 

Elektrikář 

26-51-H/01 
23/1 25  

 

Pro úspěšné 

absolventy základní 

školy  

(RVP ZV) 

ano 

Mechanik 

elektronických zařízení 

26-52-H/01 

23/1 25 ano 

Kuchař – číšník 

65-51-H/01 
30/1 25 ano 

Truhlář, truhlářka 

33-56-H/01 
14/1 25 

 

 

Především pro 

úspěšné absolventy 

základní školy  

(RVP ZV) 

ano 

Strojní mechanik 

23-51-H/01 
23/1 25 ano 

Zedník 

36-67-H/01 
14/1 20 ano 

Pokrývač 

36-69-H/01 
10/1 20 ano 

Ošetřovatel, 

ošetřovatelka 

53-41-H/01 

23/1 25 ano 



Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu 

příslušného oboru vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

• Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo 
 V souladu s § 60 uvedeného zákona stanovím tato kritéria přijetí: 
 
Přijímací zkouška se v rámci přijímacího řízení nekoná, je nahrazena informační schůzkou za 
osobní účasti žáka a zákonného zástupce. Z uchazečů bude sestaven žebříček podle 
průměrného prospěchu na základní škole se započtením bonifikací takto: 
 

a) Kritérium č. 1 - průměr známek dosažený žákem v 1. a ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol.  9. 

ročníku ZŠ (popřípadě v 1. a ve 2. pol. předposledního ročníku ZŠ a v 1. pol. posledního 

ročníku ZŠ), v případě rovnosti ve 2. pol. 8. ročníku ZŠ (popřípadě ve 2. pol. předposledního 

ročníku ZŠ). Při průměru 1,00 získá 50 bodů, zhoršení o 0,05 = odpočet 1 bod, celkový 

maximální zisk 50 bodů, 

b) Kritérium č. 2 - hodnocení dalších skutečností, které ověřují vhodné schopnosti, vědomosti a 
zájmy uchazeče o daný obor, maximální zisk 10 bodů. 

 

    
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení podle výše 

uvedených kritérií. Principem je: čím vyšší bodový zisk, tím větší naděje na přijetí.  Max. 

možný počet bodů všech kritérií přijímacího řízení je 60.   

 

Informační schůzka spojená s předáním Rozhodnutí o přijetí ke studiu proběhne dne 24. 4. 2023 

v 8:00 až 16:30 hod. Osobní účast žáka a zákonného zástupce na těchto schůzkách je nutná. 

U uchazečů s avizovanými závažnými výchovnými problémy rozhodne ředitel školy o přijetí či 

nepřijetí po jejich individuálním posouzení. 

• Oznámení výsledků přijímacího řízení 

Rozhodnutí o přijetí do tříletých učebních oborů oznámí ředitel zveřejněním seznamu 

přijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.soskh.cz dne 22. 4. 2023. Rozhodnutí o 

nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou. Pokud není rozhodnutí 

vyzvednuto do 10 pracovních dnů u provozovatele poštovních služeb, písemnost je 

považována dle § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

• Potvrzení přijetí, odevzdání zápisového lístku 

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke 

vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní po obdržení rozhodnutí o přijetí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60g odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem 

lhůty (§ 60g odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání 

v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že 

uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 

7 ŠZ).  

• Odvolání 

Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e 

odstavce 3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

http://www.soskh.cz/


V rámci odvolacího řízení budou využita i místa, jejichž obsazení nebude potvrzeno 

odevzdáním zápisového lístku. 

• Volná místa, která nebudou obsazena v prvním kole přijímacího řízení, budou nabídnuta  

ve 2. kole. Jeho termín bude oznámen bez zbytečného odkladu.  

• Úprava podmínek pro uchazeče – cizince, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo 

území ČR (§ 20, odst. 4 školského zákona), se v rámci přijímacího řízení ověřuje znalost 

českého jazyka (platí pro všechna kola přijímacího řízení), nezbytná pro vzdělávání se v 

daném oboru. Znalost je ověřována rozhovorem. Pokud při ní uchazeč potřebnou úroveň 

znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Místo konání rozhovoru k 

ověření znalosti českého jazyka bude vzdělávací budova Čáslavská 202 a termín uchazeči 

bude zaslán po 1. 3. 2023. Výsledky budou uchazečům – cizincům sděleny bezprostředně po 

ukončení pohovorů. 

Vlastní rozhovor bude trvat cca 20 min. a v jeho průběhu bude zjišťována úroveň znalostí 

českého jazyka: 

4. Řízený pohovor – uchazeč se krátce představí a zároveň odpoví na otevřené otázky, 

5. Čtení s porozuměním – po přečtení textu odpoví uchazeč na otázku k textu, 

6. Popis obrázku s využitím dané slovní zásoby. 

Každá z částí bude ohodnocena maximálně 5 body. Celkem může uchazeč – cizinec nejvíce 

získat 15 bodů. Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech částí rozhovoru 

s tím, že v každé musí uchazeč – cizinec dosáhnout minimálně 1 bodu. 

 

  
 
 
 
 V Kutné Hoře                Ing. Josef Vavřinec 
     ředitel SOŠ a SOU řemesel 
                                                                                                         Kutná Hora, Čáslavská 202 
                                                                                                            příspěvková organizace 
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