Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro denní studium
pro školní rok 2013/2014
Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, příspěvkové organizace podle § 60 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb. v
platném znění, vyhlašuje tato jednotná kritéria prvního kola přijímacího řízení:
1. Přijímací zkouška se nekoná. O přijetí se rozhodne pouze na základě podmínek přijímacího řízení a
počtu získaných bodů.
2. Podmínkou přijetí je absolvování 9. třídy ZŠ. Na vysvědčeních uchazeče z konce osmé a pololetí
deváté třídy nesmí být žádná nedostatečná.
3. Na základě studijních výsledků ze ZŠ uchazeči vypočítán průměrný prospěch. Ten se vypočítá jako
průměr dvou čísel: průměru z konce 8. třídy a průměru prvního pololetí 9. třídy).
4. Tento vypočítaný průměr bude poté převeden na bodové hodnocení. Žák s průměrem = 1,00
obdrží 100 bodů. Všichni ostatní s jiným průměrem obdrží body dle lineární závislosti. Počet bodů
bude zaokrouhlen na jedno desetinné místo.
5. V případě rovnosti výše vedeného bodového zisku bude brán zřetel na výsledky z pilotního
projektu Ústeckého kraje „Přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ“ – test Obecných studijních
předpokladů společnosti SCIO.
Ve školním roce 2013/2014 bude otevřena alespoň jedna třída v každém z nabízených čtyřletých
maturitních oborů:

82-41-M/11 - Design interiéru – ŠVP Design interiéru a nábytku
34-42-M/01 - Obalová technika – ŠVP obalový a grafický design
18-20-M/01 - Informační technologie – ŠVP počítačové sítě, virtualizace a cloud computing
18-20-M/01 - Informační technologie – ŠVP webdesign
18-20-M/01 - Informační technologie – ŠVP management informačních systémů
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik – ŠVP Digitální technika a mechatronika
Dále bude otevřena jedna třída pro každý z následujících tříletých učebních oborů:

33-56-H/01 – Truhlář
25-51-H/01 – Elektrikář – ŠVP elektrikář inteligentních elektroinstalací
6. U každého oboru bude ponecháno jedno místo pro odvolání.

Poučení
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy
http://www.odbornaskola.cz a na tabuli ve vestibulu školy do tří pracovních dní po ukončení
přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých

uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí zásilkou do vlastních rukou zákonného zástupce
uchazeče nebo plnoletému uchazeči.
Ust. § 60a odst. 6 a 7 školského zákona:
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce
6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový
lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek
na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Nepřijatým uchazečům škola oznámí výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Při
nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb po dobu 5 pracovních
dnů, pak je považováno za doručené. Odvolací lhůta proti rozhodnutí v případě nepřijetí jsou 3
pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele VOŠ obalové techniky a SŠ
Štětí, Kostelní 134, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje. Přijatí zletilí uchazeči nebo
zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí o přijetí převzít osobně dne
24. 4. 2013 od 10 do 18 hod. v budově školy v Kostelní 134 ve Štětí.

Dne 29. 1. 2013

PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy

