STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
LÁNSKÁ 132, KANADA, 739 61 TŘINEC
________________________________________________________________________________________________________

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku
vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021
V souladu zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, stanovil ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední
odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, Kanada, Třinec, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a tato
kritéria přijímacího řízení:
Kód a název oboru
26-41-M/01 Elektrotechnika
(Automatizované systémy a IT)
21-43-L/01 Hutník operátor
(Řízení kvality v metalurgii)
23-44-L/01 Mechanik strojů
a zařízení
37-41-M/01 Provoz a ekonomika
dopravy (Logistika a ekonomika
v průmyslu)
26-51-H/01 Elektrikář-silnoproud
21-52-H/01 Hutník
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
36-52-H/01 Instalatér
65-51-H/01 Kuchař – číšník
66-53-H/01 Operátor skladování
65-51-E/01 Stravovací a
ubytovací služby
75-41-E/01 Pečovatelské služby
23-51-E/01 Strojírenské práce
23-43-L/51 Provozní technika
(dálkové studium)

počet
žáků
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
16
16
16
30

kritéria
Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Český jazyk
a literatura, Matematika.
Váha výsledků na celkové hodnocení: 60%.
Průměrný prospěch v 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
(bodové hodnocení v příloze).
Váha výsledků na celkové hodnocení: 40%.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Průměrný redukovaný prospěch v 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
(bodové hodnocení v příloze).
Přijímací zkoušku uchazeč nekoná.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Průměrný redukovaný prospěch v 8. a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
(bodové hodnocení v příloze).
Přijímací zkoušku uchazeč nekoná.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Doporučení z Pedagogicko - psychologické poradny.
Výsledky přijímacích zkoušek z předmětů Český jazyk a literatura,
Matematika. Váha výsledků 100%. Ke studiu se může přihlásit žák
3. ročníku nebo absolvent oboru vzdělání s výučním listem (s kódem H).
Uchazeč předloží výuční list a vysvědčení o ZZ (bylo-li vydáno).
Žák 3. ročníku předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. ročníku
a doklady o vyučení doloží do konce června.

V 1. kole přijímacího řízení je možné podávat přihlášky do 1. 3. 2020.
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží s přihláškou také doporučení školského poradenského
zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 1. termín 14. 4. 2020 (náhradní termín 13. 5. 2020)
2. termín 15. 4. 2020 (náhradní termín 14. 5. 2020).
Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě SŠ (nebo na dva obory v rámci jedné SŠ), přičemž může konat přijímací
zkoušku 2x. Uchazeči ze zemí EU mimo ČR jsou uvolněni z jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka.
Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Náhradní
termín může využít uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl účastnit řádného termínu a to do 3 dnů se písemně
omluvil. Zadání, zpracování a vyhodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
(CZVV). Výsledky budou zveřejněny na www.sostrinec.cz.
V Třinci dne 28. 1. 2020

Mgr. Aleš Adamus, v. r.
ředitel školy

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
LÁNSKÁ 132, KANADA, 739 61 TŘINEC
________________________________________________________________________________________________________

Příloha přijímacího řízení:
Bodové hodnocení ZŠ:
Kritéria pro čtyřleté obory (M, L):

Součet průměrných prospěchů ze ZŠ

Počet bodů za hodnocení na vysvědčení 8.
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

3,00 – 4,50
4,50 – 4,90
4,91 – 5,30
5,31 – 5,70
5,71 – 6,10
6,11 – 6,50
6,51 – 6,90
6,91 – 7,30
7,31 – 7,70
7,71 – 8,10
8,11 a více

50 bodů
45 bodů
40 bodů
35 bodů
30 bodů
25 bodů
20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

Kritéria pro tříleté obory (H, E):
Součet průměrných prospěchů ze ZŠ

Počet bodů za hodnocení na vysvědčení 8.
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

3,00 – 4,50
4,50 – 4,90
4,91 – 5,30
5,31 – 5,70
5,71 – 6,10
6,11 – 6,50
6,51 – 6,90
6,91 – 7,30
7,31 – 7,70
7,71 – 8,10
8,11 – 8,50
8,51 – 8,90
8,91 – 9,30
9,31 – 9,70
9,71 – 10,10
10,11 -10,40
10,41 – 10,80
10,81 – 11,20
11,21 – 11,60
11,61 – 12,00
12,01 a více

100 bodů
95 bodů
90 bodů
85 bodů
80 bodů
75 bodů
70 bodů
65 bodů
60 bodů
55 bodů
50 bodů
45 bodů
40 bodů
35 bodů
30 bodů
25 bodů
20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

