
Kritéria p řijímacího řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016  
 

Kritéria ředitelky školy pro p řijímání uchaze čů do 1. ro čníku pro školní rok 
2015/2016 

Přijímací řízení 2015/2016 probíhá za podmínek, které byly upraveny novelou 
školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky č. 647/2004 Sb. 
(vyhláška č. 86/2012 Sb.) 
 
Předpokládaný po čet přijímaných uchaze čů pro školní rok 2015/2016:  
 
Obor: 41-55-H/01 Opravá ř zemědělských stroj ů  - 60 žáků 
Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik   - 30 žák ů 
Obor: 41-45-M/01 Mechanizace a služby  - 30 žák ů 
Obor: 64-41-L/51 Podnikání – denní forma  - 30 žáků 
Obor: 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma - 30 žáků 
 

I. Kritéria p řijímacího řízení do obor ů středního vzd ělání s výu čním listem:  
• zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání, 
• splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání 

před splněním povinné školní docházky a prokázání vhodných 
schopností, vědomostí a zájmů. 

 
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání  
bez přijímací zkoušky, rozhodující bude průměrný prospěch v pololetí posledního 
ročníku.  
 
Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky 
doručeny do 15. března 2015. 
 
Přijímací řízení (zveřejnění seznamu p řijatých uchaze čů) se uskute ční ve st ředu 
22. dubna 2015. 
 

II. Kritéria p řijímacího řízení do oboru vzd ělání s maturitní zkouškou:  
• zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání, 
• splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání 

před splněním povinné školní docházky a prokázání vhodných 
schopností a vědomostí,  

• zájem o zvolený obor. 
 
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání  
bez přijímací zkoušky, rozhodující bude průměrný prospěch v pololetí posledního 
ročníku a uchazeč nesmí být hodnocen známkou nedostatečnou. 
 
Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky 
doručeny do 15. března 2015. 
 



Přijímací řízení (zveřejnění seznamu p řijatých uchaze čů) se uskute ční ve st ředu 
22. dubna 2015. 
 

III. Kritéria p řijímacího řízení do denní formy nástavbového studia:  
• zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání, 
• úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem, 
• zájem o zvolený obor. 

 
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání  
bez přijímací zkoušky, rozhodující bude průměrný prospěch v pololetí posledního 
ročníku. 
 
Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky 
doručeny do 15. března 2015. 
 
Přijímací řízení (zveřejnění seznamu p řijatých uchaze čů) se uskute ční ve st ředu 
22. dubna 2015. 
 

IV. Kritéria p řijímacího řízení do dálkové formy nástavbového studia:  
• zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání 
• úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem   
• zájem o zvolený obor 

 
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání  
bez přijímací zkoušky, rozhodující bude průměrný prospěch v pololetí posledního 
ročníku. 
 
Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení musí být do SOUo Králíky 
doručeny do 20. března 2015. 
 
Přijímací řízení (zveřejnění seznamu p řijatých uchaze čů) se uskute ční ve st ředu 
22. dubna 2015. 
 
Rozhodnutí o přijetí bude v den přijímacího řízení zveřejněno (pod evidenčním 
číslem uchazeče) na webu školy a na vstupních dveřích hlavní budovy školy. 
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání včetně poučení o možnosti podání 
odvolání bude odesláno na adresu uchazečů nebo zákonných zástupců nezletilých 
uchazečů. 
ZÁPISOVÝ LÍSTEK JE UCHAZE Č POVINEN DORUČIT NA ADRESU ŠKOLY DO 
10 PRACOVNÍCH DNŮ OD ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ,  

tj. do 7. kv ětna 2015.  
(nevztahuje se na nástavbové studium)!!! 

Další kola přijímacího řízení vypíše ředitelka školy po skončení 1. kola, pokud nebude 
naplněn předpokládaný počet přijímaných žáků. Informace budou zveřejněny na webových 
stránkách školy: souokraliky.alberon.cz 
Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít třídu oboru, do kterého se přihlásí méně než 17 
uchazečů. 
        Mgr. Bc. Petra Doubravová 
V Králíkách 12. ledna 2015     ředitelka školy 


