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Informace k přijímacímu řízení 

 pro školní rok 2019 – 2020 

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a dle ustanovení vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném 

znění, 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020. 

 

1. Termíny podání přihlášek 

 

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2019 osobně nebo poštou 

(nejlépe doporučeně).  

Vzory tiskopisů přihlášek a formuláře pro lékařskou prohlídku jsou zveřejněny na 

http://www.sosfm.cz/uchazec/zakladni-informace/prijimaci-rizeni/zadosti-o-prijeti.php. 

 

Součástí přihlášky musí být:  

 

 vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou 

školní docházku, potvrzené ředitelem příslušné základní školy nebo jejich ověřené kopie, 

 u oborů nástavbového studia vysvědčení za 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 

3. ročníku příslušného tříletého učebního oboru, potvrzené školou nebo ověřené kopie, 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor (nedokládá uchazeč 

o nástavbové studium), 

 ověřené doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí  

do nástavbového studia a není studentem 3. ročníku učebního oboru, 

 doklady o dalších skutečnostech (účast, umístění v soutěžích) ověřené školou, podle 

bodu 3 kritérii pro přijímací řízení. 

 

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. 

 

 

2. Organizace přijímacího řízení 

 

 Škola po obdržení přihlášky pošle uchazečům potvrzení o přijetí přihlášky s přiděleným 

kódem, pod kterým je uchazeč veden v přijímacím řízení. 

 Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. 

 Uchazeči o studium čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia musí vykonat 

jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury, které probíhají 

formou testu. 

 Jednotné testy vykoná uchazeč o studium v pátek 12. dubna 2019 ve střední škole 

uvedené v prvním pořadí na přihlášce ke studiu a v pondělí 15. dubna 2019 ve střední 

škole uvedené v druhém pořadí na přihlášce ke studiu. Pro hodnocení uchazeče se 

započítává lepší výsledek testu. 

 Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce obdrží zákonný zástupce uchazeče nejpozději 

14 dní před jejím konáním. 
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 Uchazečům budou podle stanovených kritérií přiděleny body a jejich součet stanoví 

výsledné pořadí. 

 U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky na základě vyjádření školského poradenského 

pracoviště, které uchazeč doloží k přihlášce.  

 

 

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 (§ 60e a § 183 odst. 2 školského zákona). 

 

 Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do tříletých oborů nejdříve 22. 4. 2019. 

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletých studijních oborů a nástavbového studia bude 

zveřejněn nejpozději 03. 05. 2019 do 14 hodin. 

 

 

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. 
 

 ZL nepředkládá uchazeč, který byl přijat do oboru nástavbového studia. 

 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 https://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@msk.cz, tel.: 595 622 358) 

 

 

 
Ve Frýdku – Místku dne 21. ledna 2019 

 

 

 

 

 
Ing. Pavel Řezníček 

ředitel školy 
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