Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
Rozhodnutí ředitele školy č. 2/2019
Ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402, stanoví dle § 93
a násl., zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, dle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění, tato kritéria přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
k dennímu studiu ve tříletém oboru vzdělání (dále jen „VOŠ“)

26-47-N/.. Informační technologie,
ve vzdělávacím programu

26-47-N/06 Přenos a zpracování informací.

Celkový předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro tento obor vzdělání je 30.

Termín pro podání přihlášky na VOŠ Písek pro školní rok 2019/2020
•

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku do 31. 05. 2019.

Kritéria přijímacího řízení pro vyšší odbornou školu
Pro přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání ve VOŠ stanovil ředitel podle ustanovení § 94 odst. 3
školského zákona, následující jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané
v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Pro tento obor vzdělání je dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, doložený potvrzením od lékaře na přihlášce ke
studiu.
Přijímací zkouška se konat nebude, uchazeči budou přijímání podle těchto jednotných kritérií:
1. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního
ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa)
v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení.
2. Při rovnosti hodnoceného průměrného prospěchu u více uchazečů bude stanoveno jejich pořadí
podle následujících rozlišovacích kritérií a) - c), dokud nebude rozlišeno pořadí každého z uchazečů.
Nižší pořadové číslo ve výsledkové listině pak získá uchazeč, který lépe vyhoví následujícím kritériím,
která budou uplatňována v tomto pořadí:
a)

lepší průměrná známka z matematiky v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy,

b) lepší průměrná známka z cizího jazyka v 1. pololetí v posledním ročníku střední školy,
c)

lepší umístění v předmětových olympiádách a soutěžích krajského a vyššího kola.

3. O konání druhého a dalších kol přijímacího řízení rozhoduje ředitel školy.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 dnů
po stanovení výsledků přijímacího řízení.
Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují
ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října 2019.
V Písku 12. 03. 2019
Ing. Jiří Uhlík, v. r.
ředitel školy

