Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel
a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018

OBORY STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
(maturitní obory):

Kód oboru

23-41-M/01

34-42-M/01
23-45-L/01

Forma
studia

Obor vzdělávání
Strojírenství,
ŠVP Strojírenství
zaměření: Počítačová grafika a CNC technika
zaměření: Řízení kvality
Obalová technika,
ŠVP Obalová technika
zaměření: Grafika a design
Mechanik seřizovač,
ŠVP Mechanik seřizovač

Počet
přijímaných
uchazečů

denní

15

denní

15

denní

14

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
(maturitní obory):

Kód oboru

Obor vzdělávání

64-41-L/51

Podnikání,
ŠVP Podnikání

Forma
studia
denní

1

Počet
přijímaných
uchazečů
5

OBORY STUDIA ZAKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU A VÝUČNÍM
LISTEM (učební obory)
Forma
studia

Kód oboru

Obor vzdělávání

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel,
ŠVP Automechanik

23-56-H/01
26-51-H/01
66-52-H/01

65-51-H/01

69-51-H/01
31-57-H/01

Obráběč kovů,
ŠVP Obráběč kovů
Elektrikář,
ŠVP Elektrikář pro elektronické a elektrotechnické
zařízení
Aranžér,
ŠVP Aranžér
Kuchař - číšník,
ŠVP Kuchař
ŠVP Číšník
ŠVP Kuchař – číšník
Kadeřník,
ŠVP Kadeřník
Výrobce textilií,
ŠVP Výrobce textilií

Počet
přijímaných
uchazečů

denní

8

denní

7

denní

9

denní

10

denní

5

denní

11

denní

8

Přihlášky
•

Přihlášky na všechny výše uvedené obory musí být doručeny řediteli Vyšší odborné
školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice,
Zvolenská 934, do 25. 5. 2017.

Teřmíny přijímácího řízení:
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 12. 6. 2017 pod registračními čísly
uchazečů, a to v prostorách školy a na webových stránkách školy www.ssst.cz.
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Přijímácí řízení – křiteřiá
Přijímání uchazečů o studium bude probíhat dle stanovených kritérií.
Pro 2. kolo přijímacího řízení stanovil ředitel školy na základě novely školského zákona
zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
podmínky přijímacího řízení, které určují rozhodující pořadí pro přijímání žáků a uchazečů
o studium.

MATURITNÍ OBORY
Uchazeči jsou přijímáni z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu ze všech
povinných vyučovacích předmětů za 1. pololetí 9. třídy, u nástavbového studia průměrný
prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů za 1. pololetí 3. ročníku učebního
oboru, který je uvedený na přihlášce a potvrzený střední školou, maximální počet bodů v
této části – 50 bodů (viz tabulka),

Hodnota
průměru
Počet
bodů

1,0 –
1,50

1,51 –
1,7

1,71 –
1,9

1,91 –
2,1

2,11 –
2,3

2,31 –
2,5

2,51 –
2,7

2,71 –
2,9

2,91 –
3,0

50

49 - 43

42 - 37

36 - 30

29 - 23

22 - 17

16 - 10

9-4

3-0

Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů o studium.
V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:
•
•
•

•

u oboru obalová technika prospěch z dějepisu a výtvarné výchovy,
u oborů strojírenství a mechaniků seřizovačů prospěch z matematiky a fyziky,
navštěvování technického či přírodovědného kroužku, u uchazečů o studium oboru
obalová technika navštěvování základní umělecké školy, za období, kdy uchazeč
navštěvoval 8. a 9. ročník ZŠ, respektive odpovídající třídy víceletých gymnázií účast je
třeba doložit k přihlášce potvrzením pořádající organizace, příp. ZUŠ,
u nástavbového studia prospěch z českého jazyka a matematiky.
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UČEBNÍ OBORY
Uchazeči jsou přijímáni za průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů
vypočtený na dvě desetinná čísla za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, který je uvedený na
přihlášce a potvrzený ZŠ.

Ve Strakonicích dne 11. 5. 2017

Ing. Miloslav Pileček
ředitel školy
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