
Kritéria přijímacího řízení 2019  
     (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 
 

 
V souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky  
č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlášky  
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
v platném znění, a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
stanovuji následující kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední škole, Bohumín, 
příspěvkové organizaci, Husova 283, Bohumín ve školním roce 2019/2020: 
 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů  

Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Max. počet žáků 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 15 

75-41-M/01 Sociální činnost 15 

23-51-H/01 Strojní mechanik 24 

23-56-H/01 Obráběč kovů 24 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 15 

26-51-H/01 Elektrikář 15 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 30 

69-51-H/01 Kadeřník 30 

64-41-L/51 Podnikání – denní studium 30 

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia 30 

 
 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, 75-41-M/01 Sociální činnost 
- čtyřleté denní studium pro žáky s ukončeným základním vzděláním, obory ukončené maturitní  
  zkouškou 
- studijní obor pro chlapce i dívky 
- přijímací zkouška 
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
- počet přijímaných žáků – 15 v každém oboru. 
 
Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy,  
75-41-M/01 Sociální činnost budou přijati uchazeči na základě níže uvedených kritérií přijímacího řízení 
do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. 
O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů za hodnocení na vysvědčeních z předchozího 
základního vzdělávání (tří poslední vysvědčení), z bodů povinné jednotné přijímací zkoušky  
pro maturitní obory. 
  

 
 



Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě: 
 
1) průměrného prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ zaokrouhleného na dvě desetinná místa: 

 rozhodujícím kritériem pro přijetí bude průměrný prospěch ze všech předmětů dosažený  
na základní škole v posledních třech klasifikačních obdobích, tj. 1. a 2. pololetí 8. ročníku  
a 1. pololetí 9. ročníku 

 pro žáky, kteří se hlásí do přijímacího řízení jako žáci jiné střední školy (s výjimkou 
odpovídajících tříd víceletých gymnázií), platí stejná kritéria jako pro žáky vycházející z 9. tříd 
ZŠ 

 max. možný počet bodů za průměrný prospěch – 60; váha celkového průměrného prospěchu 
tvoří max. 36,36 % celkového hodnocení přijímacího řízení (zaokrouhleno na dvě desetinná 
místa) 

 body z celkového průměrného prospěchu se počítají dle vzorce:   

BODY =  -20 * celkový průměrný prospěch + 80 

2) chování žáka – hodnocení chování za poslední klasifikační pololetí uvedené v přihlášce (max. 
možný počet bodů – 5; váha chování žáka tvoří max. 3,03 % celkového hodnocení přijímacího řízení, 
zaokrouhleno na dvě desetinná místa). 

 

Chování žáka Přičtené body 
velmi dobré + 5 bodů 

uspokojivé 0 bodů 

neuspokojivé 0 bodů 

 
 
3)  výsledků jednotné přijímací zkoušky  

 pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou vypsány jednotné přijímací zkoušky 
z Českého jazyka a literatury, Matematiky a jejích aplikací (zajišťuje Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání) 

 oba předměty mají v hodnocení stejnou váhu 
 v případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání 

ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka,  
se způsobilost vzdělávat se v českém jazyce ověřuje formou rozhovoru (§ 20 odst. 4 a § 59 odst. 
1 školského zákona); hodnocení tohoto rozhovoru má stejnou váhu, jako výsledek jednotné 
přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury 

 v prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, 
přičemž do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního  
či druhého termínu 

 1. termín prvního kola jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 12. dubna 2019 
(čas bude upřesněn v pozvánce a na webu školy) ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce 

 2. termín prvního kola jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 15. dubna 2019 (čas bude 
upřesněn v pozvánce a na webu školy) ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce 

 náhradní termín jednotné přijímací zkoušky, např. v případě onemocnění, je jednotný:                                            
1. termín - 13. května 2019;          2. termín - 14. května 2019  

 max. možný počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku – 100; váha jednotné přijímací zkoušky 
tvoří max. 60,61 % celkového hodnocení přijímacího řízení (zaokrouhleno na dvě desetinná 
místa). 

Jednotný test z Českého jazyka a literatury (časový limit – 60 minut, max. možný počet bodů 50) 



Počet bodů uchazeče bude shodný s bodovým hodnocením za test zaslaný Centrem. 
 
Jednotný test z Matematiky a jejích aplikací (časový limit – 70 minut, max. možný počet bodů 50) 
Počet bodů uchazeče bude shodný s bodovým hodnocením za test zaslaný Centrem. 
 
 

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 165. 
 
V případě rovnosti celkového součtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepšími studijními výsledky 
v posledním klasifikačním období základního vzdělávání (průměr známek), v případě další shodnosti 
bude dána přednost uchazeči s lepšími výsledky jednotné přijímací zkoušky. 
 
V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí její kapacita, 
stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií. 
 
Pravidlo pro stanovení pořadí při rovnosti bodů pro nepřijaté uchazeče: 
- v případě neodevzdání zápisových lístků původně přijatých uchazečů a přijetí dalších původně 

nepřijatých uchazečů v rámci autoremedury, platí taktéž výše uvedená pravidla v plném znění. 

 
Podmínkou přijetí ke studiu na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci, je opatřit přihlášku 
ke studiu potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle § 60a odst. 
3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení 
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění pozdějších přepisů. 
 
 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-68-H/01 Mechanik  
opravář motorových vozidel, 26-51-H/01 Elektrikář, 65-51-H/01 Kuchař–číšník,  
69-51-H/01 Kadeřník 
 
- tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou, ukončené závěrečnou 

učňovskou zkouškou 
- bez přijímací zkoušky 
- kritériem  pro  přijetí  jsou  výsledky  dosavadního  studia  vyjádřené průměry známek za poslední tři  
  klasifikační období základního vzdělávání a chování žáka 
- přijetí v pořadí podle bodů za celkový průměrný prospěch a chování až do naplnění stavu 
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
- počet přijímaných žáků: Strojní mechanik, Obráběč kovů – 24 v každém oboru; Mechanik opravář 

motorových vozidel, Elektrikář – 15 v každém oboru;  Kuchař-číšník, Kadeřník – 30 v každém oboru. 
- max. možný počet bodů – 100. 
 

 
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě: 
 
1) průměrného prospěchu vyjádřeného průměry známek za poslední tři klasifikační období 

základního vzdělávání zaokrouhleného na dvě desetinná místa:  



 rozhodujícím kritériem pro přijetí bude průměrný prospěch za poslední tři klasifikační období 
základního vzdělávání zaokrouhlený na dvě desetinná místa 

 max. možný počet bodů – 90; váha celkového průměrného prospěchu tvoří max. 90 % 
celkového hodnocení přijímacího řízení 

 body z celkového průměrného prospěchu se počítají dle vzorce:   

BODY = -22,5 * celkový průměrný prospěch + 112,5 

2) chování žáka – klasifikace z chování za poslední klasifikační pololetí uvedené v přihlášce (max. 
možný počet bodů – 10; váha chování žáka tvoří max. 10 % celkového hodnocení přijímacího řízení). 

 

Chování žáka Přičtené body 
velmi dobré + 10 bodů 

uspokojivé      0 bodů 

neuspokojivé      0 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.  
 
V případě rovnosti celkového součtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepšími studijními výsledky 
v posledním klasifikačním období základního vzdělávání (průměr známek), v případě další shodnosti 
bude dána přednost uchazeči s lepšími výsledky z předposledního klasifikačního období základního 
vzdělávání (průměr známek). 
 
V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí její kapacita, 
stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií. 
 
Pravidlo pro stanovení pořadí při rovnosti bodů pro nepřijaté uchazeče: 
- v případě neodevzdání zápisových lístků původně přijatých uchazečů a přijetí dalších původně 

nepřijatých uchazečů v rámci autoremedury, platí taktéž výše uvedená pravidla v plném znění. 

 
Podmínkou přijetí ke studiu na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci, je opatřit přihlášku 
ke studiu potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle § 60a odst. 
3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení 
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění pozdějších přepisů. 
 
 

Denní a dálkové nástavbové studium 
 

64-41-L/51 Podnikání - denní 
- dvouleté denní nástavbové studium pro všechny absolventy tříletých učebních oborů vzdělání 

s výučním listem, ukončené maturitní zkouškou 
 

64-41-L/51 Podnikání - dálkové 
- tříleté dálkové nástavbové studium pro všechny absolventy tříletých učebních oborů vzdělání 

s výučním listem, ukončené maturitní zkouškou 
 

 
 



64-41-L/51 Podnikání – denní a dálkové 
- absolvování středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání - do zahájení 
 studia úspěšné ukončení tříletého učebního oboru - vykonaná závěrečná zkouška z učebního oboru  
 (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce doložit do 30. 6. studijní referentce) 
- studijní obor pro chlapce i dívky 
- přijímací zkouška 
- do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání – denní, dálkové, budou přijati uchazeči 

na základě níže uvedených kritérií přijímacího řízení do naplnění předpokládaného počtu přijímaných 
uchazečů 

- o přijetí uchazeče rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů celkového průměrného 
prospěchu dosavadního studia vyjádřené průměry známek za poslední tři klasifikační období   
a bodů jednotné přijímací zkoušky  

- přijetí uchazeči musí potvrdit nástup telefonicky nebo mailem studijní referentce (nejpozději  
do 30. 6. 2019) 

- počet přijímaných žáků – 30 denní studium, 30 dálkové studium 
- max. možný počet bodů – 160. 

 
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě: 
 
1)  průměrného prospěchu u absolventů středního vzdělání s výučním listem za poslední tři 

klasifikační období (zaokrouhlený na dvě desetinná místa): 
 

 rozhodujícím kritériem pro přijetí uchazeče bude průměrný prospěch ze všech předmětů 
dosavadního studia dosažený ve třech posledních klasifikačních obdobích zaokrouhlený  
na dvě desetinná místa 

 u uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c 
nebo § 113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých 
zkoušek závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce 

 max. možný počet bodů – 60; váha celkového průměrného prospěchu tvoří max. 37,50 % 
celkového hodnocení přijímacího řízení (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 

 body z celkového průměrného prospěchu se počítají dle vzorce:   

BODY =  -20 * celkový průměrný prospěch + 80 

2)  výsledků jednotné přijímací zkoušky:   

 pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou vypsány jednotné přijímací zkoušky 
z Českého jazyka a literatury, Matematiky a jejích aplikací (zajišťuje Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání) 

 oba předměty mají v hodnocení stejnou váhu 
 v případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání 

ve škole mimo území ČR a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka,  
se způsobilost vzdělávat se v českém jazyce ověřuje formou rozhovoru (§ 20 odst. 4 a § 59 odst. 
1 školského zákona); hodnocení tohoto rozhovoru má stejnou váhu, jako výsledek jednotné 
přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury  

 v prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, 
přičemž do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního  
či druhého termínu 

 1. termín prvního kola jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 12. dubna 2019  
(čas bude upřesněn v pozvánce a na webu školy) ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce 

 2. termín prvního kola jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 15. dubna 2019 (čas bude 
upřesněn v pozvánce a na webu školy) ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce 



 náhradní termín jednotné přijímací zkoušky, např. v případě onemocnění, je jednotný:                                            
1. termín - 13. května 2019;          2. termín -  14. května 2019  

 max. možný počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku – 100; váha jednotné přijímací zkoušky 
tvoří max. 62,50 % celkového hodnocení přijímacího řízení (zaokrouhleno na dvě desetinná 
místa). 

Jednotný test z Českého jazyka a literatury (časový limit – 60 minut, max. možný počet bodů 50) 
Počet bodů uchazeče bude shodný s bodovým hodnocením za test zaslaný Centrem. 
 
Jednotný test z Matematiky a jejích aplikací (časový limit – 70 minut, max. možný počet bodů 50) 
Počet bodů uchazeče bude shodný s bodovým hodnocením za test zaslaný Centrem. 
 
 

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 160.  
 
V případě rovnosti celkového součtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepšími studijními výsledky 
v posledním klasifikačním období středního vzdělání s výučním listem (průměr známek), v případě další 
shodnosti bude dána přednost uchazeči s lepšími výsledky jednotné přijímací zkoušky. 
 
V případě, že škola obdrží v příslušném termínu pro daný obor více přihlášek, než činí její kapacita, 
stanoví ředitelka školy pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií. 
 
Pravidlo pro stanovení pořadí při rovnosti bodů pro nepřijaté uchazeče: 
- v případě neodevzdání přihlášky původně přijatých uchazečů a přijetí dalších původně nepřijatých 

uchazečů v rámci autoremedury, platí taktéž výše uvedená pravidla v plném znění. 

 
Podmínkou přijetí ke studiu na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci, je opatřit přihlášku 
ke studiu potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle § 60a odst. 
3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení 
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
ve znění pozdějších přepisů. 

 

Termíny a přihlášky 

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do Střední školy, Bohumín, 
příspěvkové organizace doručeny u denního i dálkového studia do 1. března 2019. 

Uchazeč použije k přihlášení formulář stanovený MŠMT, zveřejněný na webových stránkách 
naší školy. 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno (pod evidenčním číslem žáka) na webu školy  
a vyvěšeno na informační tabuli před školou – budova Husova: 

- pro učební obory   nejdříve 23. dubna 2019, 
- pro maturitní obory  nejdříve 29. dubna 2019. 

http://www.esoz.cz/formulare-ke-stazeni/


Na adresu uchazečů nebo zákonných zástupců budou odeslána pouze Rozhodnutí  
o nepřijetí žáka či uchazeče ke studiu včetně poučení o možnosti podání odvolání. 

Zápisový lístek je žák nebo uchazeč povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů 
od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Další kola přijímacího řízení ředitelka školy vypíše po skončení 1. kola, pokud nebude 
naplněn předpokládaný počet přijímaných žáků. Informace budou zveřejněny  
na www.sosboh.cz 

 
Bohumín 28. ledna 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Liběna Orságová  
ředitelka Střední školy Bohumín   
 
 
 
 

http://www.sosboh.cz/
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