Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na střední školu pro
školní rok 2021 / 2022 dne 3. 5. a 4. 5. 2021
V souladu s ustanovením § 59, § 60 a § 60b školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky 233/2020 Sb. a § 1, 3 a 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení.

Čtyřleté obory středního vzdělání s maturitní zkouškou:
 Doručení přihlášek:
Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč střední škole v
termínu do 1. 3. 2021.
Přihlášku je možno vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a webových stránek
naší školy - www.vda.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v §1 vyhlášky
č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na přihlášku uchazeč uvede obě školy, na které se hlásí.
Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka.

 Předpokládané počty přijatých uchazečů:
pro obor vzdělání

18-20-M/01 Informační technologie
- 50 uchazečů
26-41-M/01 Elektrotechnika
- 30 uchazečů
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
- 30 uchazečů
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
- 30 uchazečů
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby - 30 uchazečů.
Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru
vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů
na daný obor, může ředitel školy nejpozději do 8. 3. 2021 rozhodnout o přijetí uchazečů bez konání
zkoušky. Uchazeči tuto informaci obdrží nejpozději 19. 3. 2021.

 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:
V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou centrálně zadávané jednotné testy z ČJ (český jazyk) a MA
(matematika) v termínu: 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021. Pokud uchazeč uvede naši školu na prvním místě, koná
jednotné testy na naší škole v prvním termínu. Pokud uchazeč uvede naši školu na druhém místě, koná
jednotné testy na naší škole ve druhém termínu. Na přihlášce na obě školy musí být jejich pořadí stejné!!!
Do celkového hodnocení uchazeče se započítává lepší výsledek z každého jednotného testu.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
a) výsledek jednotného testu: (hodnocení testů) ČJ - český jazyk (max. 50 bodů), MA - matematika (max. 50
bodů), celkový maximální zisk 100 bodů,
b) prospěch na ZŠ: vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ – při průměru z vysvědčení 1,00 získá žák 40 bodů,
zhoršení o 0,05 = odpočet 1 bod, celkový maximální zisk 40 bodů,
c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: umístění na 1. až 10.
místě v okresních a vyšších kolech vědomostních olympiád během 7., 8. a 9. ročníku ZŠ, zisk 10 bodů.
Uchazeč musí toto doložit doklady (diplomy) zaslanými spolu s přihláškou.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení bude tedy zohledněno maximálně 150 body. Uchazeč splní kritérium
pro přijetí dosažením minimální hranice 20 bodů ze součtu bodů (100 bodů) z obou jednotných testů.
Pořadí uchazečů, kteří překročili minimální bodovou hranice dle předchozího odstavce, bude stanoveno
celkovým součtem bodů získaných dle výše uvedené specifikace pod body a), b) a c), samostatně pro každý obor,
a to sestupně (nejlepší výsledek = největší počet bodů). V případě rovnosti bodů jsou rozhodující lepší studijní
výsledky v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (nebo předposledního roku na ZŠ).

 Informace o výsledku 1. kola přijímacího řízení:
Škola po obdržení výsledků testů, (jejich zpracování zajišťuje CERMAT – předpokládaný termín 19. 5. 2021),
zveřejní anonymně (místo jména přidělené číslo) výsledky přijímacího řízení na úřední desce školy, a to jak na
webových stránkách školy (www.vda.cz/aktuality/), tak ve vývěsních skříňkách před budovami školy.
Rozhodnutí o přijetí uchazeče již nebude rozesíláno. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým
uchazečům o studium. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí uchazeče vyzvednuto do 10 pracovních dnů u
provozovatele poštovních služeb, písemnost je považována dle § 24 správního řádu za doručenou posledním
dnem této lhůty.

 Náhradní termín jednotných testů pro 1. kolo přijímacího řízení:
Náhradní termín jednotných testů pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na 2. 6. a 3. 6. 2021 (dle termínu
jednotného testu, ze kterého byl uchazeč omluven).

 Zápisové lístky:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud
byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (§ 60a odst. 6 ŠZ).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60a odst. 6 ŠZ) právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit
jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání (§ 60a odst. 7 ŠZ).

 Odvolání:
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení se řídí dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím ředitele školy (VOŠ a
SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová) ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí.

 Podpůrná opatření:
Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují. Podpůrná
opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení podle § 16
odst. 4 školského zákona., které uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ OBORY STŘEDNÍHO
VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
V budově na Habrmanově ulici se budou konat jednotné testy pro obory vzdělání:
18-20-M/01 Informační technologie
26-41-M/01 Elektrotechnika
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
V budově na Skalce se budou konat jednotné testy pro obory vzdělání:
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:
 Doručení přihlášek:
Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč střední škole
prostřednictvím sekretariátu v areálu Skalka v termínu do 1. 3. 2021.
Přihlášku je možno vyzvednout na základní škole, stáhnout z webových stránek MŠMT ČR a webových stránek
naší školy - www.vda.cz. Přihláška nemusí mít barevný podtisk. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v §1 vyhlášky
č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Součástí přihlášky je i souhlasné vyjádření (podpis) nezletilého žáka.

 Předpokládané počty přijatých uchazečů:
obor (kód a název)

školní vzdělávací program

uchazečů

26-51-H/01 Elektrikář

Elektromechanik

48

33 56 H/01 Truhlář

Truhlář - nábytkář

24

23-51-H/01 Strojní mechanik
Zámečník
24
Podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu příslušného oboru
vzdělání. Lékař zohlední při posuzování zdravotní způsobilosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

 Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky se nekonají, přijímací řízení proběhne pouze administrativní formou (uchazeč se k
přijímacímu řízení nemusí osobně dostavit) na základě podané přihlášky uchazeče.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
a) prospěch na ZŠ: vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ – při průměru z vysvědčení 1,00 získá žák 40 bodů,
zhoršení o 0,05 = odpočet 1 bod, celkový maximální zisk 40 bodů,
b) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: umístění na 1. až 10.
místě v okresních a vyšších kolech olympiád během 7., 8. a 9. ročníku ZŠ, zisk 10 bodů. Uchazeč musí toto
doložit doklady (diplomy) zaslanými spolu s přihláškou.
Pokud počet uchazečů přesáhne plánovaný počet přijímaných žáků, jsou přijímáni v pořadí, které bude stanoveno
celkovým součtem bodů získaných dle výše uvedené specifikace pod body a) a b), samostatně pro každý obor a
to sestupně (nejlepší výsledek = největší počet bodů). V případě rovnosti bodů jsou rozhodující lepší studijní
výsledky v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ.

 Informace o výsledku 1. kola přijímacího řízení:
Škola 19. 5. 2021 zveřejní anonymně (místo jména přidělené číslo) výsledky přijímacího řízení na úřední desce
školy, a to jak na webových stránkách školy (www.vda.cz/aktuality/), tak ve vývěsních skříňkách školy.
Rozhodnutí o přijetí uchazeče již nebude rozesíláno. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým
uchazečům o studium. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí uchazeče vyzvednuto do 10 pracovních dnů u
provozovatele poštovních služeb, písemnost je považována dle § 24 správního řádu za doručenou posledním
dnem této lhůty.

 Zápisové lístky:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud
byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (§ 60a odst. 6 ŠZ).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se ve střední škole (§ 60a odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60a odst. 6 ŠZ) právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit
jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání (§ 60a odst. 7 ŠZ).

 Odvolání:
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí školy o výsledku přijímacího řízení se řídí dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím ředitele školy (VOŠ a
SŠT Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová) ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí.

 Podpůrná opatření:
Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují. Podpůrná
opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení podle §
16 odst. 4 školského zákona., které uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání.

V České Třebové 6. 1. 2021

Mgr. Jan Kovář v. r.
ředitel školy

