Informace ke 3. kolu přijímacího řízení
pro školní rok 2019 – 2020
1. Počty přijímaných žáků


Studijní obory:
37-41-M/01
41-41-M/01



4
3

Nástavbové studium
64-41-L/51



Provoz a ekonomika dopravy
Agropodnikání

Podnikání

2

Strojní mechanik
Obráběč kovů
Autoelektrikář
Zemědělec – farmář
Zahradník

5
3
2
3
1

Učební obory:
23-51-H/01
23-56-H/01
26-57-H/01
41-51-H/01
41-52-H/01

2. Termíny podání přihlášek
Přihlášky je možno odevzdat na sekretariát školy nebo zaslat poštou (nejlépe doporučeně)
do 20. června 2019.
Vzor tiskopisu jsou zveřejněn na www.sosfm.cz.
Součástí přihlášky musí být



vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné
školní docházky, potvrzené ředitelem příslušné základní školy nebo jejich ověřené kopie,
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor.

Přihláška, která nebude splňovat všechny náležitosti, nemůže být přijata a musí být vrácena
k doplnění chybějících údajů. Proto doporučujeme uvést na přihlášce telefonický kontakt,
případně e-mail. (Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.sosfm.cz.)

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení
 Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých
uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup dne 21. června 2019 do 14.00hod.
 Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí může převzít zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče osobně po telefonické domluvě na sekretariátu školy.
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4. Zápisový lístek (ZL)
Úspěšný uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého úspěšného uchazeče potvrdí svůj úmysl
vzdělávat se na SOŠ ve Frýdku-Místku odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam
přijatých uchazečů.

 Novela školského zákona neumožňuje vzít zpět zápisový lístek. Výjimkou je úspěšné
odvolání (§ 60g, odst. 7 školského zákona).
 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží ZL v této ZŠ. V ostatních případech vydá
ZL krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Formulář žádosti lze
získat na http://www.msk.cz/cz/skolstvi/zapisovy-listek-ke-vzdelavani-ve-stredni-skole-konzervatori-40537/.
 Cizincům, kteří nepobývají na území České republiky, vydá ZL Krajský úřad
Moravskoslezského kraje na žádost uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého
uchazeče.
 V případě dotazů ve věci vydávání zápisových lístků kontaktujte vyřizujícího referenta:
Pavla Nyklová (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358)

5. Kritéria přijímacího řízení
Uchazeči budou seřazeni podle níže uvedených kritérií a budou přijati všichni až do naplnění
kapacity příslušného oboru stanovené pro dané kolo přijímacího řízení.

Čtyřleté studijní obory s maturitní zkouškou:
1. Prospěch ze ZŠ
max. 45 bodů
Sledované období je 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky.
Vypočítá se celkový aritmetický průměr (s přesností na 2 desetinná místa), tento se odečte
od čísla 4 a rozdíl se vynásobí patnácti ([4 – (P1 + P2)/2].15).
Výsledek je bodovým hodnocením prospěchu uchazeče.
2. Další skutečnosti
max. 15 bodů
 Účast v soutěžích v období, kdy uchazeč navštěvoval 7. – 9. ročník ZŠ – 5 bodů.
 Umístění v soutěžích v období, kdy uchazeč navštěvoval 7. – 9. ročník ZŠ – 10 bodů
 Snížený stupeň z chování – uchazeč ztrácí za 2. stupeň 10 bodů, za 3. stupeň 20 bodů.
V případě opakovaného snížení se počet bodů sčítá.
 Pořadí uchazečů
Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno na základě celkového počtu dosažených bodů
dle výše uvedených kritérií.
Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity jednotlivých
oborů.
V případě rovnosti dosažených bodů budou uplatněna doplňková kritéria v tomto pořadí:
1. celkový výsledek přijímací zkoušky,
2. známka z českého jazyka na konci 1. pololetí posledního ročníku ZŠ,
3. známka z matematiky na konci 1. pololetí posledního ročníku ZŠ,
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Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 60 bodů.
 Podmínky pro přijetí
 Ukončená povinná školní docházka.
 Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Tříleté učební obory s výučním listem
1. Průměrný prospěch za poslední dvě pololetí ZŠ
150 bodů
Sledované období je 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky.
Vypočítá se celkový aritmetický průměr (s přesností na 2 desetinná místa), tento se odečte
od čísla 4 a rozdíl se vynásobí padesáti. Výsledek zaokrouhlený na dvě desetinná místa je
bodovým hodnocením prospěchu uchazeče.
[(4 – (P8 + P9)/2].50
2. Další skutečnosti
max. 10 bodů
 Účast v soutěžích, kdy uchazeč navštěvoval 7. – 9. ročník ZŠ – 5 bodů.
 Umístění v soutěžích kdy uchazeč navštěvoval 7. – 9. ročník ZŠ – 10 bodů.
 Snížený stupeň z chování – uchazeč ztrácí za 2. stupeň 10 bodů, za 3. stupeň 20 bodů.
V případě opakovaného snížení se počet bodů sčítá.
 Ročník ZŠ, ze kterého se uchazeč hlásí, se hodnotí takto:
devátý ročník - 0 bodů
osmý ročník - 20 bodů
sedmý ročník - 50 bodů
 Pořadí uchazečů
Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno na základě celkového počtu dosažených bodů dle
výše uvedených kritérií
V případě rovnosti dosažených bodů budou uplatněna doplňková kritéria v tomto pořadí:
1. průměrný prospěch za poslední pololetí ZŠ,
2. průměrná známka z chování za dvě poslední pololetí ZŠ,
3. průměr ze ZŠ v předmětech v pořadí: matematika, český jazyk, fyzika.
Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů
Nástavbové studium
1.

Prospěch ze SŠ
max. 45 bodů
Sledované období je 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.
Vypočítá se celkový aritmetický průměr (s přesností na 2 desetinná místa), tento se odečte
od čísla 4 a rozdíl se vynásobí patnácti ([4 – (P1 + P2 + P3)/3].15).
Výsledek je bodovým hodnocením prospěchu uchazeče.

Další skutečnosti
max. 15 bodů
 Účast v soutěžích v období 1. – 3. ročníku SŠ – 5 bodů.
 Umístění v soutěžích v období 1. – 3. ročníku SŠ – 10 bodů
 Snížený stupeň z chování – uchazeč ztrácí za 2. stupeň 10 bodů, za 3. stupeň 20 bodů.
V případě opakovaného snížení se počet bodů sčítá.
2.
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 Pořadí uchazečů
Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno na základě celkového počtu dosažených bodů
dle výše uvedených kritérií.
Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity oboru.
V případě rovnosti dosažených bodů budou uplatněna doplňková kritéria v tomto pořadí:
1. celkový výsledek přijímací zkoušky,
2. průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku,
3. známka z cizího jazyka za 1. pololetí 3. ročníku,
4. známka z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku.
Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 60 bodů.
 Podmínky pro přijetí
Úspěšné ukončení 3. ročníku učebního oboru – získání výučního listu. Doložení
výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce nejpozději při nástupu ke studiu.

Ve Frýdku-Místku dne 5. června 2019

Ing. Pavel Řezníček
ředitel školy
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