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Č.j. : SOŠ 0053/2023 

§1    

Organizace přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 

2022/2023   

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku od 1. září 2023 

Uchazeč o studium odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání pro první 

kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.  Povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání 

potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve všech vypsaných oborech 

vzdělání. Potvrzení lékaře musí být uvedeno ve tvaru (příklad): „Schopen studia v oboru 

1820M/01 Informační technologie“, a pokud se žák hlásí na zdejší školu do dvou různých 

oborů, pak výslovně lékař vyjmenuje oba obory a zapíše potvrzení o zdravotní způsobilosti ke 

studiu.  V případě nedodržení bude žák přijat až po dodání lékařského potvrzení na výzvu.   

Uchazeči s nárokem na uzpůsobení podmínek musí přihlášku doplnit doporučením 

pedagogicko-psycholologické poradny a žádostí o uzpůsobení podmínek (viz doplňující 

informace¨). Na přihlášce v osobních údajích je třeba uvádět aktivní e-mail a telefon na 

zákonného zástupce uchazeče, případně adresu datové schránky. 

 

                Přijímání žáků do oborů s maturitní zkouškou             

§2  Celkové maximální počty přijímaných žáků: 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):  

Název oboru vzdělání:  Kód oboru: Maximální počet 

přijímaných – 1. kolo: 

Obory maturitní (denní řádné studium)   

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 17 / 30 žáků   *) 

Veterinářství 43-41-M/01 17 / 15 žáků   *)     

Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 17 / 30 žáků   *) 

Strojírenství 23-41-M/01 17 / 30 žáků   *) 

Informační technologie 18-20-M/01 30 žáků 

*) Ředitelství školy si vyhrazuje možnost operativně upravit maximální počty 

přijímaných žáků (podle počtů došlých přihlášek) tak, aby byla optimalizována obsazenost 

oborů v jednotlivých třídách. Každou třídu lze obsadit maximálně 32 žáky, vždy z toho 2 místa 

jsou rezervována pro žáky, kteří přestupují nebo opakují ročník.  
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§3  První a druhé kolo přijímacího řízení – hodnocení 

• Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ. 

• Přijímací zkoušky se započítávají vždy podílem 60 %. 

• Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou 

z českého jazyka a matematiky (učivo základní školy). Za přijímací zkoušku může žák 

získat max. 100 bodů, tj. 50 za český jazyk a 50 za matematiku. 

• Prospěch na ZŠ se započítává podílem 40 % ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ 

2. pololetí předposledního ročníku (průměrZS8) a 1. pololetí posledního ročníku 

(průměrZS9). Výsledek se zapisuje na 2 desetinná místa. 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =

100
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑍𝑆8

 +   
100

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑧𝑠9

2
 

• Pokud je uchazeč na základní škole v 2. pololetí předposledního ročníku  

a 1. pololetí posledního ročníku hodnocen v jednom nebo více předmětech dostatečně, 

pak se mu odečítá za každou dostatečnou známku 10 bodů z vypočteného bodového 

ohodnocení ZŠ dle předchozího odstavce. 

• Pokud je uchazeč je na základní škole v 2. pololetí předposledního ročníku  

a 1. pololetí posledního ročníku hodnocen v jednom nebo více předmětech 

nedostatečně, pak bude hodnocen v sekci „Prospěch na základní škole“ nulovým 

počtem bodů. 

Bonus: 

• Žák může získat bonus 1 až 5 bodů za umístění v matematických, přírodovědných a 

jazykových soutěžích okresní a krajské úrovně. Nutno doložit k přihlášce. 

• V okresní a krajské úrovni za 1. místo - 5 bodů, za 2. místo - 4 body,  

3. místo - 3 body. 

•  Ve školní úrovni za 1. místo - 2 body, za 2. a 3.  místo 1 bod. 

Příklad hodnocení: 

Žák dosáhl z přijímací zkoušky 38 bodů a na ZŠ měl v na konci 8. ročníku průměr 2,11 a 

v pololetí 9. ročníku průměr 1,98.  Žák získal bonus 5 bodů za 1. místo v olympiádě 

anglického jazyka na okresní úrovni. 

Příklad hodnocení:  

Jméno Příjímací zk.  60% ZŠ průměr 40% Bonus Celkem SKORE 

Źák 023 38 bodů * 0,6=22,8 48,94*0,4=19,57 5 47,37 bodu 
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• V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí, 

matematika, český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ). 

• Žáci budou seřazeni v pořadí podle dosaženého skore od nejvyššího po nejnižší. 

Hodnocení výsledku Jednotné přijímací zkoušky: 

• Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je dosažení alespoň 14 bodů 

v didaktickém testu z českého jazyka a 14 bodů v didaktickém testu z matematiky  

(týká se neredukovaného hodnocení CERMAT, kdy maximum činí 50 bodů z každého 

testu). Pokud žák neuspěje, nesplnil podmínky přijímacího řízení, nemůže být přijat a 

neuvádí se do celkového pořadí žáků.  

• Žák, který sice ve všech kritériích vyhoví, ale není přijat z důvodu pořadí (kapacity), 

bude vyhodnocen svým řádným nebo redukovaným pořadím. Pokud se tento nepřijatý 

žák odvolá proti rozhodnutí ředitele školy a současně se po lhůtě pro odevzdání 

zápisových lístků jeho pořadí změní nad hranici počtu přijímaných žáků, bude mít v 

odvolacím řízení přednost (podle svého nového pořadí) před žáky, kteří podávají 

odvolání při nesplnění podmínek přijímacího řízení (i když jejich právo na odvolání 

není dotčeno). Po 10 dnech od termínu odevzdání zápisových lístků bude vyvěšeno nové 

pořadí bez započtení žáků, kteří byli přijati, ale ZL neodevzdali. Tím každý nepřijatý 

žák zjistí pravděpodobnost přijetí v případném odvolacím řízení. 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

• Žák se o svém hodnocení dozví druhý den po získání kompletních údajů o přijímací 

zkoušce z CERMATU. Informace bude zveřejněna na webové stránce školy. 

https://soshorovice.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/  

• Na webové stránce bude uveřejněn seznam žáků pod číslem jednacím a jejich 

monogramem (J. P. – jméno.příjmení) s dosaženým pořadím, počtem bodů a 

výsledkem (přijat / nepřijat). 

• Kromě toho škola zašle obyčejnou poštou vyhotovené rozhodnutí o přijetí s poučením 

o odevzdání zápisového lístku. Pokud uvedete na přihlášku adresu datové schránky, 

bude odesláno touto cestou. 

• V případě nepřijetí bude zákonný zástupce obeslán dopisem s doručenkou do vlastních 

rukou.  

Doplňující informace 

• Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v 

přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. K tomu je 

třeba přihlášku doplnit potřebným doporučením Pedagogicko-psychologické poradny. 

Bez doporučení nelze podmínky řízení uzpůsobit.  

mailto:vkebert@soshorovice.cz
https://soshorovice.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/


Střední odborná škola a SOU, Hořovice 
Palackého náměstí 100,  268 01 Hořovice 
tel: 311516792,  e-mail:  vkebert@soshorovice.cz 

IČ: 47558504,    DIČ: CZ 47558504,     REDIZO: 60006841 

__________________________________________________________________________________ 

• V případě, že ke studiu některého z nabízených oborů dojde neúměrně vysoký počet 

přihlášek (3x více uchazečů, než škola může přijmout), ředitelství školy si vyhrazuje 

možnost zařadit další kritérium přijetí ve formě řízeného standardizovaného 

hodnoceného motivačního pohovoru ??? v trvání max. 10 minut. Pohovor bude 

proveden v době mezi složením Jednotné přijímací zkoušky a vydáním rozhodnutí. O 

tom budou uchazeči informováni v dopise „Zahájení přijímacího řízení“, který obdrží 

do týdne od uzávěrky odevzdaných přihlášek (škola jej odešle do 10.3). V tomto případě 

dojde k odlišnému rozvržení hodnotících kritérií takto:  

60 % se započte výsledek JPZ, 10 % výsledek hodnocení ze ZŠ a 30 % výsledek 

hodnocení standardizovaného motivačního pohovoru.  

§4 

Jednotná přijímací zkouška pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kterým je 

prominuta písemná zkouška z českého jazyka 

• U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury 

škola ověří znalost českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona  

(viz dále). 

• Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které 

neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky a těch 

částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou 

pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci 

redukovaného hodnocení všech uchazečů.  

• Na základě opatření obecné povahy mohou cizinci s dočasnou ochranou zvolit konání 

jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce nebo v českém jazyce 

(v tomto případě je čas prodloužen o 25 % a lze využít překladový slovník).   

• Osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky,  

se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu 

vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území 

české republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české.  

(Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, 

nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v 

České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i 

když se v nich vzdělávali jen část školního roku (typicky v průběhu 1. pololetí devátého 

ročníku základní školy). 

Požadované doklady 

Aby mohl uchazeč mít výše uvedené úpravy přijímacího řízení, musí doložit, že je 

„cizincem“ podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti  
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s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  

a o úpravy přijímacího řízení zažádat. K přihlášce ke vzdělávání takový uchazeč mj. dokládá: 

• Prostou kopii dokladu o dočasné ochraně, 

• žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, 

• žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce  

(vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině), 

• a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (v případě 

zájmu nutno požádat předem současně s podáním přihlášky). 

Požadované doklady – postupujte podle návodu zde:  

https://inkluzivniskola.cz/doklady-o-predchozim-vzdelani-pri-prijimani-na-ss  

 

 

Ověření základní znalosti českého jazyka pro účely přijetí ke vzdělávání - Prominutí 

zkoušky z ČJL pro osoby dle § 20 odst. 4 školského zákona 

Žáci, kterým je prominuta písemná zkouška z českého jazyka, budou vykonávat 

pohovor v českém jazyce, aby prokázali alespoň základní schopnost porozumět čtenému a 

mluvenému textu, schopnost psát latinkou a vyjádřit svoji myšlenku. Pohovor se bude 

skládat ze 3 částí:  

1. představit se a pohovořit o sobě a odpovídat na otázky týkající se základních 

obecných oblastí (jídlo, cestování, nakupování, škola, koníčky, sport, …), popis 

obrázku; 

2. přečíst krátký text a prokázat pochopení daného textu; 

3. prokázat znalost latinky a schopnost napsat krátký text (pracovní listy). 

Kritéria: uchazeči bude uznána splněná zkouška, pokud nebude mít 0 bodů ani v jedné 

části pohovoru (musí uspět ve všech částech pohovoru). Pokud uchazeč neuspěje, nesplnil 

podmínky přijímacího řízení a nemůže být přijat a neuvádí se do celkového pořadí uchazečů.  

K upřesnění je na stránkách školy uveřejněna infografika: 

https://soshorovice.cz/informace_cizinci/ 

Pohovor se provede před komisí stanovenou ředitelem školy. Pokud uchazeč u 

pohovoru uspěje, je dále hodnocen a je mu stanoveno pořadí (tzv. redukované) pro přijetí ke 

studiu. Pohovor se bude konat v termínu od 12. do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní 

zkouškou a v období od 22. do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. 

• Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají 

zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří  
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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.  

§5   Druhé a další kola přijímacího řízení 

Dalšího kola se zúčastní jen uchazeč, který se v prvním kole účastnil jednotné 

přijímací zkoušky.  

• Uchazeči budou přijímáni do počtu vypsaných volných studijních míst. V případě,  

že v prvním kole bylo přijato v jednom oboru vzdělání jen tolik žáků, že lze otevřít jen 

15 studijních míst ve „dvouoborové třídě“, bude v dalším kole přijato jen tolik žáků, 

kolik dovoluje limitní počet žáků ve třídě celkem. Proto ředitel školy může v dalším 

kole snížit celkový počet přijímaných žáků v daném oboru podle §2). 

• Přijímací zkouška se v druhém a dalším kole nekoná, uchazeči budou přijati na 

základě ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (2. pololetí předposledního ročníku 

a 1. pololetí posledního ročníku) a prokázání absolvování jednotné přijímací zkoušky 

2023.  

• Nebudou přijímáni žáci, kteří byli hodnoceni nedostatečně z přijímací zkoušky 

v prvním kole. To se netýká žáků, kteří se hlásí ke studiu odjinud než ze základní školy 

a v prvním kole se přijímací zkoušky nezúčastnili – v takové m případě škola může 

rozhodnout o konání náhradní školní přijímací zkoušky z MAT a ČJL.   

 

 

Přijímání do tříletých oborů vzdělání s výučním listem 

§6  Celkové počty přijímaných žáků do oborů s výučním listem pro 1. kolo 2023: 

Nástrojař 23-52-H/01 30 žáků 

Strojní mechanik 23-51-H/01 30 žáků 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 12 žáků  

Tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené 

závěrečnou zkouškou. 
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§7 Kritéria pro přijetí 

Do oboru 23-52-H/01 Nástrojař a 23-51-H/01 Strojní mechanik 

• Splnění povinné 9ti leté školní docházky. 

• Bez přijímací zkoušky. Pořadí se určí podle bodů za průměrný prospěch (2. pololetí 

předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku) až do naplnění stavu.  

Výpočet bodového hodnocení za prospěch na ZŠ je stejný jako u výpočtu v maturitních 

oborech. 

• Prospěch na ZŠ se započítává ohodnocením průměrného prospěchu na ZŠ 2. pololetí 

předposledního ročníku (průměrZS8) a 1. pololetí posledního ročníku (průměrZS9). 

Výsledek se zapisuje na 2 desetinná místa. 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =

100
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑍𝑆8

 +   
100

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑧𝑠9

2
 

• Pokud je uchazeč na základní škole v 2. pololetí předposledního ročníku  

a 1. pololetí posledního ročníku hodnocen v jednom nebo více předmětech dostatečně, 

pak se mu odečítá za každou dostatečnou známku 5 bodů z vypočteného bodového 

ohodnocení ZŠ dle předchozího odstavce. 

• Pokud je uchazeč je na základní škole v 2. pololetí předposledního ročníku  

a 1. pololetí posledního ročníku hodnocen v jednom nebo více předmětech 

nedostatečně, pak bude hodnocen v sekci „Prospěch na základní škole“ nulovým 

počtem bodů. 

Bonus: 

• Žák může získat bonus 1 až 5 bodů za umístění v matematických, přírodovědných a 

jazykových soutěžích okresní a krajské úrovně. Nutno doložit k přihlášce. 

• V okresní a krajské úrovni za 1. místo - 5 bodů, za 2. místo - 4 body,  

3. místo - 3 body. 

•  Ve školní úrovni za 1. místo - 2 body, za 2. a 3.  místo 1 bod. 

 

  

mailto:vkebert@soshorovice.cz


Střední odborná škola a SOU, Hořovice 
Palackého náměstí 100,  268 01 Hořovice 
tel: 311516792,  e-mail:  vkebert@soshorovice.cz 

IČ: 47558504,    DIČ: CZ 47558504,     REDIZO: 60006841 

__________________________________________________________________________________ 

Do oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  

• se koná přijímací zkouška. Zkouška se je konána formou testu z předmětu Fyzika na 

úrovni vzdělávacích programů ZŠ. Přihlášení žáci obdrží vzorový test.  

• Přijímací zkouška je hodnocena bodováním maximálně 100 body a do celkového 

hodnocení se započte vahou 50 %. Vahou 30% se započte hodnocení prospěchu na ZŠ 

podle pravidel uvedených u oborů Nástrojař a Strojní mechanik.  

• V den konání přijímací zkoušky bude proveden s uchazeči motivační pohovor, který 

bude bud započten vahou 20%.  

• Hodnocení průměrného prospěchu za:  

o 1. pololetí posledního 9. ročníku ZŠ (na 2 des. místa). 

o 1. a 2. pololetí předposledního 8. ročníku ZŠ (na 2 des. místa). 

 

Pro všechny obory s výučním listem:  

• V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky 

z matematiky. 

• Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu se stanoví stejně jako u součásti hodnocení 

prospěchu ZŠ u maturitních oborů, a započte se plným rozsahem. 

• Zdravotní způsobilost – se dokládá pouze potvrzením lékaře. Zde škola požaduje 

v potvrzení jednoznačné vymezení způsobilosti pro konkrétní obor vzdělání (příklad: 

„Schopen studia v oboru 2351H/01 Strojní mechanik“), a pokud se žák hlásí na zdejší 

školu do dvou různých oborů, pak výslovně lékař vyjmenuje oba obory a zapíše 

potvrzení o zdravotní způsobilosti k jejich studiu.  Pokud uchazeč dochází do 

pedagogicko-psychologické poradny a bude požadovat uzpůsobení podmínek 

přijímací zkoušky i dalšího studia, je nutné připojit k přihlášce platné doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny. 

• V případě, že se přihlášený žák umístí mimo pořadí počtu přijímaných žáků, škola mu 

může nabídnout možnost změny oboru na ten, kde je menší počet přihlášených žáků a 

tím může být žák přijat ke studiu v oboru s výučním listem.  

• U přijímání cizinců, kteří nemají český jazyk jako jazyk mateřský, se ověří znalost 

českého jazyka pohovorem dle § 20 odst. 4 školského zákona (viz dále). 

• Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů za podmínky 

úspěšného splnění pohovoru.  

• Osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky,  

se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu 
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vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území 

české republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české.  

(Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, 

nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v 

České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i 

když se v nich vzdělávali jen část školního roku (typicky v průběhu 1. pololetí devátého 

ročníku základní školy). 

Požadované doklady 

Aby mohl uchazeč mít výše uvedené úpravy přijímacího řízení, musí doložit, že je 

„cizincem“ podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti  

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace  

a o úpravy přijímacího řízení zažádat. K přihlášce ke vzdělávání takový uchazeč mj. dokládá: 

• Prostou kopii dokladu o dočasné ochraně, 

• žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, 

• žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce  

(vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině), 

• a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (v případě 

zájmu nutno požádat předem současně s podáním přihlášky). 

Požadované doklady – postupujte podle návodu zde:  

https://inkluzivniskola.cz/doklady-o-predchozim-vzdelani-pri-prijimani-na-ss  

 

 

Ověření základní znalosti českého jazyka pro účely přijetí ke vzdělávání v oborech 

kategorie H s výučním listem 

Uchazeči budou vykonávat pohovor v českém jazyce, aby prokázali alespoň základní 

schopnost porozumět čtenému a mluvenému textu, schopnost psát latinkou a vyjádřit svoji 

myšlenku. Pohovor se bude skládat ze 3 částí:  

1. představit se a pohovořit o sobě a odpovídat na otázky týkající se základních 

obecných oblastí (jídlo, cestování, nakupování, škola, koníčky, sport, …), popis 

obrázku; 

2. přečíst krátký text a prokázat pochopení daného textu; 

3. prokázat znalost latinky a schopnost napsat krátký text (pracovní listy). 
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Kritéria: žákovi bude uznána splněná zkouška, pokud nebude mít 0 bodů ani v jedné 

části pohovoru (musí uspět ve všech částech pohovoru). Pokud žák neuspěje, nesplnil 

podmínky přijímacího řízení a nemůže být přijat a neuvádí se do celkového pořadí žáků.  

K upřesnění je na stránkách školy uveřejněna infografika: 

https://soshorovice.cz/informace_cizinci/ 

Pohovor se provede před komisí stanovenou ředitelem školy. Pokud žák u pohovoru 

uspěje, je dále hodnocen a je mu stanoveno pořadí pro přijetí ke studiu. Pohovor se bude 

konat v termínu od 21. března do 14. dubna 2023. 

 

Hořovice, aktualizace dne 30.01. 2023 

 

Ing. Vladimír Kebert, CSc v.r. 

ředitel školy 
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