
Přijı́macı́ řı́zenı́ pro školnı́ rok 2019/2020 
 

Přijímací řízení pro obory vzdělání Střední odborné školy, Stříbro, Benešova 508, proběhne v 
souladu s § 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb.  

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek organizovaných školou na žádný obor 
vzdělání pro školní rok 2019/2020. 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška 
z českého jazyka a literatury a z matematiky, která se skládá z písemných testů. Přípravu testů, 
jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků, zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (CERMAT). 

Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na obory vzdělání s maturitní zkouškou 
je stanoven na pondělí 29.4.2019. Výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách školy a 
na úřední desce školy pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny 
v písemné pozvánce 

Přijetí na obor vzdělání potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění 
výsledků 

O případných dalších kolech přijímacího řízení rozhodne ředitel školy až po ukončení kola 
prvního. 

 

Specifická kritéria pro přijímací řízení 

1. Výsledek přijímací zkoušky: 
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury   max. 50 bodů 
Hodnocení testu z matematiky     max. 50 bodů 
Průměrný prospěch žáka ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  max. 30 bodů 
Průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ   max. 30 bodů 
Umístění v soutěžích a další prokazatelné mimoškolní úspěchy 

  související s oborem       max .5 bodů 

2. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 165 bodů 

3. Doplňkové kritérium v případě rovnosti bodů 
průměrný prospěch z českého jazyka, cizího jazyka a dějepisu (obor veřejnoprávní 
činnost), z českého jazyka a přírodopisu (obor agropodnikání), z českého jazyka, 
přírodopisu a chemie (obor přírodovědné lyceum) v 1. pololetí devátého ročníku 
povinné školní docházky 

4. Uchazeči budou seřazeni sestupně, podle jejich celkového bodového zisku. 
 



Podmínky přijetí: 

 Řádně vyplněná, lékařským posudkem opatřena, a v termínu doručena (do 1. 
března 2019) přihláška ke studiu, platná pro všechny nabízené obory vzdělání. 
Přihláška ke stažení níže. 

 Základní školou potvrzená klasifikace za osmý ročník a pololetí ročníku devátého. 
 Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 

nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Přihlášky ke studiu podají uchazeči poštou nebo osobně do sekretariátu Střední odborné 
školy, Stříbro, Benešova 508 

Výsledky přijímacího řízení  

Ředitel Střední odborné školy, Stříbro, Benešova 508, zveřejní seznam přijatých a nepřijatých 
uchazečů v pondělí 29.4.2019 na www stránkách školy a na úřední desce. Přijatým uchazečům 
nebude zasláno rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí nahrazuje zveřejnění na úřední desce 
školy a na www stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům 
nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. 

Odevzdání zápisového lístku  

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole, Stříbro, Benešova 508, 
potvrdit zasláním zápisového lístku, který obdrží na základní škole. Pokud uchazeč není žákem 
základní školy, vyžádá si zápisový lístek na příslušném krajském úřadu podle svého trvalého 
bydliště.  

Tento zápisový lístek musí uchazeč zaslat řediteli Střední odborné školy, Stříbro, Benešova 
508, do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas 
odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše 
uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se 
práva být přijat. 

Odvolání proti nepřijetí ke studiu  

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Střední odborné školy, Stříbro, Benešova 508 
Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí. 

 



Počty přijímaných uchazečů  

41-41-M/01 Agropodnikání   30 uchazečů 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  30 uchazečů 

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum  17 uchazečů 

18-20-M/01 Informační technologie  17 uchazečů 

Termíny jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky 

1. termín:  pátek 12. dubna 2019  

2. termín:  pondělí 15. dubna 2019  

 

Náhradní termín 

1. termín: pondělí 13. května 2019  

2. termín: úterý 14. května 2019 

 

 

Ve Stříbře, 3. 1. 2019  

 

 

Mgr. Jarmila Kánská 

ředitel školy 

 


