STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KYJOV,

příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
Rozhodnutí ředitele
Středního odborného učiliště Kyjov, příspěvkové organizace,
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
(dále jen SOU)
č. 003/2019
o jmenování členů komise přijímacího řízení, stanovení kritérií a organizaci přijímacího
řízení k denní formě vzdělávání v oboru vzdělání

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód: 39-41-L/02
pro školní rok 2019/2020
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 59 až § 60e, v platném znění, vyhlášky
MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,
vydávám následující rozhodnutí:
1. Jmenuji členy komise pro přijímací řízení:
Předseda komise:
RNDr. Petr Koiš, Ph.D.
Tajemník komise:
Bc. Simona Něničková
Členové komise:
Ing. Zdeněk Pavlas, Mgr. Lenka Pataki, Ing. Jana Šašinková
2. Stanovuji následující kritéria přijímacího řízení:
2.1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 24 uchazečů.
2.2. Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro obor vzdělání mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení (vyjádření lékaře na přihlášce).
2.3. O přijetí rozhodne ředitel školy na základě součtu bodů získaných uchazečem za
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledku jednotné zkoušky,
která je součástí přijímacího řízení.
2.3.1. Maximální počet bodů získaný za hodnocení na vysvědčeních z předchozího
vzdělávání je 60 bodů v případě, že průměr průměrných prospěchů zaokrouhlený na
dvě desetinná místa dosažených v I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku a v
I. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky je 1,00. Za každou
0,01 průměru průměrných prospěchů nad 1,00 se odečítá od maximálního počtu 60
bodů 0,3 bodu.
Např.: Průměr průměrných prospěchů je 1,45, pak počet bodů získaných za
předchozí vzdělávání je 60 bodů – 13,5 bodů = 46,5 bodů.
2.3.2. Maximální počet bodů získaný za výsledek jednotné zkoušky z českého jazyka a
literatury a z matematiky je 100 bodů (50 bodů za test z matematiky a 50 bodů za test
z českého jazyka a literatury).
2.3.3. Při dosažení rovnosti celkového počtu bodů má přednost uchazeč, který:
1. získal větší počet bodů v jednotné zkoušce,
2. dosáhl lepšího průměru v I. pololetí posledního ročníku.
2.4. Ředitel SOU Kyjov nepřijme uchazeče, kteří dosáhnou méně než 30 bodů v celkovém
počtu bodů.

2.5. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel
školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze
přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
3. Organizace jednotných zkoušek:
Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky pro první kolo:
První termín: 12. 4. 2019 (ve škole, kterou uvedl uchazeč v přihlášce jako první v pořadí)
Druhý termín: 15. 4. 2019 (ve škole, kterou uvedl uchazeč v přihlášce jako druhou v pořadí)
Uchazeč obdrží nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné zkoušky pozvánku ke
konání této zkoušky.
4. Výsledek přijímacího řízení
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení
jednotné zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých a
nepřijatých uchazečů na www.soukyjov.cz a na úřední desce školy.
5. Stanovuji rezervu pro odvolací řízení
Počet volných míst pro odvolací řízení je stanovena na nula míst.
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.

V Kyjově dne 7. ledna 2019

RNDr. Petr Koiš, Ph.D. v. r.
ředitel SOU Kyjov

