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Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazeče ke studiu od
1. září ve školním roce 2020/2021
Obor vzdělání: Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)
ŠVP: provoz a ekonomika dopravy - logistika
4letý obor vzdělání s maturitou
denní studium
Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a při přijímacím řízení splnili podmínky pro
přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů.

Bude přijímáno 30 uchazečů.

Podmínky, kritéria, hodnocení
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium oboru „Provoz a ekonomika dopravy ‐ logistika“ jsou
stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání.
Uchazeč doloží na přihlášce lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium v daném oboru, kterým lékař
potvrdí, že uchazeč nemá:


nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na
které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle §
67 odst. 2 věta druhá školského zákona.


Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ), která se koná formou písemného testu z českého jazyka a
literatury a z matematiky, a to v těchto termínech:
1. řádný termín – 14. dubna 2020
2. řádný termín – 15. dubna 2020
1. náhradní termín – 13. května 2020
2. náhradní termín – 14. května 2020
Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu a v souladu s § 60c odst.
3 školského zákona písemně omluví svou nepřítomnost řediteli střední školy, ve které měl zkoušku konat,
nejpozději do 3 dnů, koná zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů podle:
a)
b)

c)

hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (Kritérium A1),
dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj. podle bodového
ohodnocení úspěchů dosažených ve vědomostních soutěžích a vlastnictví certifikátů ze zkoušek cizího
jazyka s mezinárodní platností (Kritérium A2),
výsledků jednotné přijímací zkoušky (Kritérium B).

Maximální bodový zisk ze všech částí přijímacího řízení dle kritérií a celkové váhy je 100 bodů.
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1. Kritérium A (=A1+A2), maximum bodů = 100, celková váha 40%.
a)

Kritérium A1 – hodnocení průměrného prospěchu ze všech předmětů na vysvědčeních z 1. a 2.
pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, tj. celkový průměr
ze tří průměrných prospěchů na vysvědčeních uvedených na přihlášce:

Maximální počet bodů za prospěch je 85 – viz tabulka č. 1.

Tabulka č. 1 – Celkový průměr ze tří vysvědčení na přihlášce převedený na bodové ohodnocení:
průměrný prospěch
1,00 – 1,09
1,10 – 1,19
1,20 – 1,29
1,30 – 1,39
1,40 – 1,49
1,50 – 1,59
1,60 – 1,69
1,70 – 1,79
1,80 – 2,19
2,20 – 2,49
2,50 – 2,99
3,00 a více

bodové ohodnocení
85
80
75
70
60
50
40
30
20
10
5
0

Uchazečům bude odečteno 5 bodů za každé hodnocení klasifikačním stupněm dostatečný ve všech hodnocených
obdobích, tj. 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku.
Uchazečům bude odečteno 40 bodů za každé hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný ve všech
hodnocených obdobích, tj. 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku.
Uchazeči nesplní podmínky pro přijetí, pokud z předchozího vzdělávání získají 0 a méně bodů.
b)

Kritérium A2 – další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:

Umístění v předmětových soutěžích a olympiádách jednotlivců vypisovaných Krajem a MŠMT
pro základní školy (týká se okresních a vyšších kol – krajská, celorepubliková)

Uchazeč doloží doklady o účasti ve vědomostních soutěžích či vlastnictví uvedených certifikátů
nejpozději do 1. března 2020. Na později dodané podklady nebude brán zřetel.

Maximální počet bodů 15 – viz tabulka č. 2.

Tabulka č. 2 – umístění v soutěžích a olympiádách a jejich bodové hodnocení:
druh soutěže
bodové ohodnocení
republiková úroveň
5
krajská úroveň
3
okresní úroveň
2
Certifikáty ze zkoušek z cizího jazyka s mezinárodní platností
5
Maximální počet bodů je 15 (i v případě více soutěží či certifikátů).
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2. Kritérium B, maximum bodů = 100, celková váha 60%.



výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Celkový výsledek je součtem bodů dosažených v písemných
testech z českého jazyka a literatury a z matematiky.
základní schéma testů JPZ:

Test
Český jazyk a literatura
Matematika

Časový limit bez navýšení
60 minut
70 minut

Maximální bodový zisk
50
50

Uchazeči se započítává lepší dosažený výsledek jednotlivých testů jednotné zkoušky.
Uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury méně
než 13 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení a nemůže být přijat.

Výpočet celkového počtu bodů dosažených v přijímacím řízení:
(počet bodů za Kritérium A x 0,4) + (počet bodů za Kritérium B x 0,6)
Maximální bodový zisk ze všech částí přijímacího řízení dle výše uvedeného vzorce je tak 100
bodů.
V souladu s §60d odst. 3 školského zákona škola stanoví pořadí uchazečů podle jejich dosažených výsledků, tj. pořadí
vznikne na základě výpočtu součtu bodů za Kritéria A a B (viz výše). Sestupné seřazení počtu bodů od nejvyššího k
nejnižšímu ukáže výsledné pořadí uchazečů.
Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků
hodnocení přijímacího řízení.
Při shodnosti celkového počtu bodů budou rozhodovat postupně tato dílčí kritéria:
1. počet bodů z testu z českého jazyka,
2. počet bodů z testu z matematiky,
3. celkový průměr na přihlášce z českého jazyka za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí
posledního ročníku
4. celkový průměr na přihlášce z matematiky za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí
posledního ročníku
5. průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání,

Postup v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání
přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel školy upraví uchazeči v souladu s
doporučením školského poradenského zařízení zkušební dokumentaci jednotné zkoušky, a to v součinnosti
s Centrem. Při úpravě zkušební dokumentace jednotné zkoušky postupuje ve spolupráci s Centrem.
Uchazeč musí doložit doporučení školského poradenského zařízení spolu s přihláškou nejdéle do 1. března 2020.
Na později dodaná potvrzení nebude brán zřetel.
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Postup v případě uchazečů – cizinců podle § 20 odst. 4 školského zákona
v platném znění
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole (dále jen
uchazeč – cizinec), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z
českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u
těchto osob ověří rozhovorem. Rozhovor bude probíhat formou zkoušky před tříčlennou komisí, s výsledným
hodnocením uspěl / neuspěl.
Uchazeči – cizinci, u nichž byla znalost českého jazyka prověřena rozhovorem s výsledkem neuspěl, nesplnili kritéria
přijímacího řízení a nebudou ke vzdělávání přijati.
Ředitel školy vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na základě hodnocení podle lepšího výsledku bodového
hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle §
60d odst. 3 školského zákona. Uchazeč - cizinec se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na
základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle
lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů a dalších kritérií přijímacího
řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Uchazeči – cizinci z jiných zemí než z EU doloží, nejpozději při zahájen vzdělávání v daném oboru na střední škole,
oprávněnost pobytu na území České republiky.

Doplňující informace
Řádně vyplněnou přihlášku včetně případných dokladů o výsledcích v soutěžích je nutné odevzdat nejpozději
do 1. března 2020 na adresu Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace, Hlavní 114/29, 362 63
Dalovice, buď osobně do podatelny ve 2. patře, nebo poštou na výše uvedenou adresu střední školy.
Přihlášky musí být podepsány zákonným zástupcem a potvrzené základní školou. Pokud uchazeč již základní
školu nenavštěvuje, doloží k přihlášce vysvědčení za poslední dva roky základního vzdělání.
Pořadí škol, popř. oborů vzdělání, musí být na obou přihláškách stejné.
V případě, že přihláška nebude mít veškeré náležitosti, je možné ji doplnit a upravit přímo v sekretariátu střední
školy, popř. bude uchazeč vyzván k jejich nápravě v dostatečné lhůtě.
Zákonným zástupcům uchazečů nebo zletilým uchazečům bude zaslán informační dopis k přijímacímu řízení včetně:

oznámení o způsobu zveřejnění výsledků přijímacího řízení,

jednotných kritérií pro všechny uchazeče do příslušného oboru a formy vzdělávání,

předpokládaného počet přijímaných uchazečů,

dalších informace o průběhu přijímacího řízení.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z druhého pololetí
předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky, uchazeči, kteří
nejsou státními občany České republiky, a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné
školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a uchazeči, kteří nebyli hodnoceni v prvním pololetí
posledního ročníku plnění povinné školní docházky, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti.
Na základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik mohou získat uchazeči za
výsledky předchozího vzdělávání.
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Zveřejnění výsledků
Ředitel střední školy zveřejní kritéria přijímacího řízení, pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení a seznam
přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. internetových
stránkách školy v souladu se zákonem č. 101/2010 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a
s ustanovením § 15 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Výsledky jednotlivých uchazečů budou uvedeny pod registračním číslem, které bude uchazeči přiděleno před
konáním JPZ.
Ředitel střední školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní
seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů
ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo
zletilí uchazeči vyzvednout osobně v sekretariátu Střední odborné školy logistické Dalovice, příspěvková organizace
v den vyvěšení výsledků. Po tomto dni budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána.
Lhůta pro odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy uchazečem nebo zákonným zástupcem nezletilého
uchazeče odevzdáním činí 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním
dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Další kola přijímacího řízení může ředitel střední školy vyhlásit k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Platná legislativa – informační zdroje





zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („Školský
zákon“) ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 500/2004 Sb., („Správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,
www.cermat.cz

V Dalovicích dne 31. ledna 2020

Mgr. Vlastimír Sunek, v. r.
ředitel školy
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