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Kritéria p řijímacího řízení ve školním roce 2016/2017 

 
    Ředitel školy rozhodl podle § 93 a 94 školského zákona a stanovil jednotná kritéria pro 
uchazeče a uchazečky o přijetí do 1. ročníků oborů vzdělání Vyšší odborné školy Diagnostika 
silni čních vozidel ( 23-45-N/02) pro školní rok 2017/2018: 
 
Kritéria p řijímacího řízení: 
1. Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je 31. 5. 2017 
2. Termín konání přijímacího řízení je 14. 6. 2017 
3. Přijímací zkoušky se nekonají 
4. Hodnocení uchazečů 
� uchazeči jsou hodnocení podle výsledků vzdělávání střední školy (tj. 1. a 2. pololetí 

předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku střední školy) 
Body z vyhodnocení průměru známek za tři pololetí střední školy „Body“: 
 

Průměrný prosp ěch "Body "  
1,00 – 1,60 20 bodů 
1,61 – 2,20 15 bodů 
2,21 – 2,80 10 bodů 
2,81 – 3,20 5 bodů 
3,21 – 4,00 1 bod 

4,01 –  0 bodů 
� Maximální po čet za tři hodnocená pololetí je 60 bod ů „Body“  

 
Celkové hodnocení pro stanovení po řadí = „Body“ 
 
Doklady uchaze čů pot řebné pro p řijímací řízení: 

� řádně vyplněná přihláška ke studiu včetně potvrzení výsledků střední školou, případně 
doložené ověřené kopie příslušných vysvědčení 

� potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 
� ověřená kopie maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již má), maturitní vysvědčení je 

povinen uchazeč doložit nejpozději k termínu zápisu 
� osvědčení, certifikáty osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy uchazeče 

(nepovinně) 
 
Uchazeč/uchazečka  může získat v p řijímacím řízení maximální celkový po čet - 60 bod ů 
 
1. Účast uchazečů na přijímacím řízení není nutná. 
2. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. 6. 2017. Nepřijatým uchazečům bude zasláno 

rozhodnutí 15. 6. 2017 
3. Uchazeči/uchazečky se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 
4. V případě celkové rovnosti bodů je pořadí dále stanoveno podle průměrného prospěchu za 

stanovená tři pololetí střední školy. 
5. Počet přijímaných uchazečů/uchazeček je maximálně 40. 
6. Minimální počet studentů pro zahájení vzdělávacího programu v prvním ročníku je 10. 
 
 
 
 
V Zábřehu dne 8. března 2017 
 
 
 
 
Ing. Vítězslav Martykán 
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561/2004 Sb. 
ZÁKON 
ze dne 24. září 2004 
o předškolním, základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) 
ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 
Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 
296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., 
č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 
227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., 
č. 420/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 
370/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákonů č. 64/2014 Sb., č. 
250/2014 Sb., č. 82/2015 Sb. a č 
 
Přijímání ke vzd ělávání ve vyšší odborné škole 
§ 93 
Podmínky p řijetí ke vzd ělávání ve vyšší odborné škole 
(1) Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s 
maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných 
schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 
(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy. 
§ 94 
Přijímání do prvního ro čníku vzd ělávání ve vyšší odborné škole 
(1) Uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole řediteli školy pro první kolo 
přijímacího řízení v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. V přihlášce se vždy 
uvádí rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno. 
(2) V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky, jejíž obsah 
a formu stanoví v souladu s rámcovými vzdělávacími programy poskytujícími střední vzdělání s 
maturitní zkouškou. 
(3) Ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech 
přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok. V přijímacím řízení 
ředitel školy hodnotí uchazeče podle 
a) hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze 
střední školy, 
b) výsledků přijímací zkoušky, je-li stanovena, a 
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 
(4) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je rovněž splnění 
podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. 
 (5) Ředitel školy zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však dvouměsíčním, lhůtu pro podání 
přihlášky ke vzdělávání, doklady, které jsou její součástí, kritéria hodnocení přijímacího řízení, 
termíny konání přijímací zkoušky a její formu a rámcový obsah, je-li stanovena, popřípadě další 
podmínky přijetí ke vzdělávání. Tyto skutečnosti musí být zveřejněny na přístupném místě ve 
škole. 
(6) Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 
pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 
(7) Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 
dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací 
zkouška nekoná. 
(8) Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího 
řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. 


