
 
 

 
Přijímací řízení -  učební obory  

 
1.  Přijímací řízení - informace k žádosti o zaslání zápisového lístku pro 
uchazeče, kteří nejsou již žáky ZŠ: 
 
Tiskopis žádosti o zápisový lístek je zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-
skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-
skolni-rok-2020/2021  
 
Přihláška ke studiu: 
a) Přihláška ke studiu_ denní forma (xlsx, 27 kB) 

b) Přihláška ke studiu_jiné formy studia (xlsx, 26 kB) 

¨ 
 
2.  Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení bez přijímací zkoušky do 1. ročníků 

tříletých učebních oborů pro školní rok 2020 - 2021 
 
  A) Přijímací řízení se koná pro následující obory deního studia:  

• Kuchař - číšník (65-51-H/01) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho 
roku  (pozn.*) 

• Prodavač  (66-51-H/01) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku 
(pozn.*) 
 

• Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku 
pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*) 

• Zedník (36-67-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky 
Jihočeského kraje..) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 
 

• Klempíř  (23-55-H/01) - obor podpořen stipendiem (viz sekce Granty a příspěvky 
Jihočeského kraje..) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) 
 

• Nástrojař  (23-52-H/01) - obor podpořen stipendiem + možnost zkrácené formy 
studia v trvání jednoho roku (pozn.*).  
--------------------------------------------------------------------------------- 

• Pozn.*  : Zkrácená forma studia je určena pro absolventy čtyřletého středního 
vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali 
střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
https://www.sos-jh.cz/Prijimaci-rizeni-obecna-pravidla-a-kriteria#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020/2021
https://www.sos-jh.cz/Prijimaci-rizeni-obecna-pravidla-a-kriteria#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020/2021
https://www.sos-jh.cz/Prijimaci-rizeni-obecna-pravidla-a-kriteria#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020/2021
https://www.sos-jh.cz/file/ws3/Prihlaska-SS-2019-denni.xlsx
https://www.sos-jh.cz/file/ws3/Prihlaska-SS-2019-denni.xlsx
https://www.sos-jh.cz/file/xs3/Prihlaska-SS-2019-jine-formy.xlsx
http://www.sos-jh.cz/Kuchar-cisnik
http://www.sos-jh.cz/Prodavac
http://www.sos-jh.cz/Elektrikar-silnoproud
http://www.sos-jh.cz/Zednik
http://www.sos-jh.cz/Klempir
http://www.sos-jh.cz/file/7x/Nastrojar.pdf


 
 
 3.  Přijímací řízení pro zkrácenou formu studia bez přijímací zkoušky pro níže 
uvedené učební obory 

Určeno pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní 
zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru 
vzdělání. 
Zkrácená forma studia bude realizována v případě neobsazené kapacity míst v rámci denního 
studia na uvedených oborech.  

  Pro školní rok 2020 – 2021 se zkrácená forma studia vztahuje na tyto tříleté učební 
obory:  
 
obor: Prodavač: (66-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok  
obor: Kuchař – číšník: ( kód oboru: 65-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok  
obor: Zedník: ( kód oboru: 36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok  
obor: Klempíř : (36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok  
obor: Elektrikář - silnoproud: (26-51-H/02) - délka zkrácené formy studia min.1 
rok pro absolventy příbuzných oborů.  
obor: Nástrojař: (23-52-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok  
 

Termíny konání 2. kola přijímacího řízení:   
Čtvrtek  25. 6. 2020  
Místo konání: SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678, 1. patro, čas: 8.00 hod. 
 

 Zápisový lístek :  
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole 
slouží zápisový lístek (dle § 60g odst. 6) 
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový 
lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou 
výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 
 
 

Ztráta zápisového lístku 

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. 
Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce 
nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí 
čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 
vyhlášky).  
 

https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
http://www.sos-jh.cz/image/Rp/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg
https://www.sos-jh.cz/image/Tv/untitled.jpg


 
 
Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem 
SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok 
(neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní 
roky).  

 
MŠMT - Právní úprava přijímacího řízení 

• Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve 
Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. 

• Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné 
zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i 
hodnocení všech uvedených zkoušek. 

• Zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 15. 2. 2019  [PDF, 1,15 MB] 

• Přihláška ke studiu:  

a) Přihláška ke studiu_ denní forma (xlsx, 27 kB) 

b) Přihláška ke studiu_jiné formy studia (xlsx, 26 kB) 

Na úpravy podmínek přijímací řízení mají nárok: 

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami 
• Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

 
Mgr. Karel Chalupa 
ředitel školy 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/skolsky_zakon_k_15_2_2019.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/skolsky_zakon_k_15_2_2019.pdf
https://www.sos-jh.cz/file/ws3/Prihlaska-SS-2019-denni.xlsx
https://www.sos-jh.cz/file/xs3/Prihlaska-SS-2019-jine-formy.xlsx
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni/uchazeci-vzdelavajici-se-dlouhodobe-v-zahranici
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