
 

Střední  odborná  škola  stavební  Karlovy Vary 

Sabinovo náměstí 16, 360 09  Karlovy Vary,       353362811 
                                                                                   353220482 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

Č.j.:  SOSsKV  0775/2014 

 

 

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č.671/2004 Sb., kterou 

se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuji: 

 

kritéria pro 3. kolo 
přijímacího řízení pro uchazeče přijímané do prvního ročníku vzdělávání  

pro školní rok 2014/2015 pro 

 

obory vzdělání ukončené výučním listem , 

denní forma vzdělávání. 

 
Ke vzdělávání v SOŠ stavební Karlovy Vary, Sabinovo nám. 16 lze přijmout uchazeče, 

kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním 

povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak a kteří při přijímacím řízení splní 

podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní 

způsobilosti pro daný obor vzdělání. O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy. 

 

V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče podle: 

a)  znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a   

b)  dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.   

 

 

Přijímací zkouška není stanovena. 

 

1. V přijímacím řízení jsou započítávány výsledky z předchozího vzdělávání a to tak, že za každou 

setinu průměru známek z vysvědčení z druhého pololetí předposledního ročníku povinného 

základního vzdělání a prvního pololetí posledního ročníku povinného základního vzdělání je 

započítán jeden bod. (Např. za průměr známek 1,23 je započítáno 123 bodů. Minimální počet 

bodů je 200).  

2. Uchazeči, který se umístil do pátého místa v soutěži na úrovni kraje a vyšší v předmětu, který se 

v daném oboru vyučuje a předložil-li o tom doklad nejpozději do 30.06.2014, bude započteno 

bodové zvýhodnění – od celkového počtu bodů za průměry známek se mu odečte 30 bodů za 

každou takovou soutěž. Na později doložené doklady o účasti na soutěži nebude brán zřetel. 

3. U některých oborů vzdělání jsou stanoveny maximální možné bodové hodnoty. Dosáhne-li 

uchazeč více bodů, než je stanovena maximální bodová hodnota, nebude ke vzdělávání v tomto 

oboru vzdělání přijat, i když počet uchazečů bude nižší, než je možné v přijímacím řízení 

přijmout.  

4. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze v přijímacím řízení 

přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle nejnižšího počtu dosažených bodů. Uchazeči, kteří se 

umístí na místech s pořadových číslem vyšším, než je stanovený počet pro přijetí, nebudou přijati. 

5. Dosáhne-li stejné bodové hodnoty více uchazečů, rozhoduje o pořadí lepší hodnocení na 

vysvědčení v jednotlivých předmětech podle pořadí matematika, případně pracovní výchova, 

případně fyzika, případně tělesná výchova. 

 



 

 

Pravidla pro jednotlivé obory vzdělání: 

 

Tříletý obor Elektrikář – silnoproud:  

Tento obor není určen pro uchazeče z nižších ročníků (než devátých) základních škol a také pro 

uchazeče, kteří byli doposud vzděláváni podle přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP či 

učebních dokumentů Pomocné školy. Pokud se přihlásí takový uchazeč, připočte se mu k již 

získané bodové hodnotě 450 bodů. Každému uchazeči se za každý předmět, který má hodnocen 

stupněm nedostatečný připočte 100 bodů.  

Maximální bodová hodnota pro přijetí je 640 bodů. 

 

Tříleté obory Instalatér, Truhlář, Zedník a Strojní mechanik:  

Tyto obory nejsou určeny pro uchazeče z nižších ročníků (než devátých) základních škol a také pro 

uchazeče, kteří byli doposud vzděláváni podle přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP či 

učebních dokumentů Pomocné školy. Pokud se přihlásí takový uchazeč, připočte se mu k již 

získané bodové hodnotě 450 bodů, tyto body se nepřipočítávají pokud uchazeč získal střední 

vzdělání s výučním listem. Každému uchazeči se za každý předmět, který má hodnocen stupněm 

nedostatečný připočte 100 bodů, tyto body se nepřipočítávají pokud uchazeč získal střední 

vzdělání s výučním listem.  

Maximální bodová hodnota pro přijetí je 800 bodů. 

 

Tříletý obory  Zednické práce:  

Tyto obory jsou určeny pro uchazeče ze základních škol, kteří byli doposud vzděláváni podle 

přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP, případně uchazeče, kteří při přijímacím řízení prokáží 

zdravotní znevýhodnění – LMP. Nejsou určeny pro uchazeče vzdělávané podle vzdělávacích 

dokumentů Pomocná škola. Pokud se přihlásí takový uchazeč, bude mu připočteno 500 bodů. 

Každému uchazeči se za každý předmět, který má hodnocen stupněm nedostatečný připočte 100 

bodů. 

Maximální bodová hodnota pro přijetí je 800 bodů.  

 

Dvouletý obor Stavební práce: 

Tento obor je určen pro žáky se slabým prospěchem na základní škole. Není určen pro uchazeče ze 

základních škol, které vyučují podle vzdělávacího programu Pomocná škola. Pokud se přihlásí 

takový uchazeč, bude mu připočteno 500 bodů. Každému uchazeči se za každý předmět, který má 

hodnocen stupněm nedostatečný připočte 100 bodů. 

 

 

 

 

Karlovy Vary 11. června 2014     Mgr. Michal Vachovec  

         ředitel 

 

 

 


