
 
 

KRITÉRIA III. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
pro školní rok 2016/2017 

 

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností 
zákona  472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve 
znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení: 

 

 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 
 Uchazeči o studium na středních školách mohou podat ve třetím kole nejvýše dvě 

přihlášky ke studiu. 
 Poslední termín pro odevzdání přihlášek do denní formy vzdělávání je 17. červen 2016. 
 Přihlášky se odevzdávají přímo řediteli střední školy (prostřednictvím sekretariátu školy). 
 Střední školy rozesílají pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Přijetí ke studiu se 

oznamuje veřejně přístupným seznamem přijatých uchazečů nebo způsobem umožňující 
dálkový přístup, tj. www.dorado.cz. 

 Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení 
zájmu o studium na dané škole, viz novela ust. § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského 
zákona. Zájemce o studium v této lhůtě odevzdá zápisový lístek. 

 Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu 
na jiné škole formou odvolání proti nepřijetí. 

 Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 28. června 2016 ! 
 V rámci přijímacího řízení pro tříleté učební obory studia a pro nástavbové studium se 

přijímací zkouška NEKONÁ. 

 Na přihlášce ke studiu vyžadujeme pro všechny obory posouzení zdravotní způsobilosti 
příslušným registrujícím praktickým lékařem. Výjimkou je nástavbové studium, kde 
posouzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.  

 

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY S OZNAČENÍM H  
     Podmínky přijímacího řízení: 

 Přijímací zkoušky se nekonají.  

 Ukončení povinné devítileté školní docházky. 

 Na přihlášce ke studiu se vyžaduje pro všechny učební obory posouzení zdravotní 
způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem. Učební obor Lodník je 
nevhodný pro neplavce a absolventy speciálních ZŠ! 

 V přijímacím řízení je stanoveno pořadí podle počtu bodů řazených sestupně, získaných 
na základě přepočtu dle tabulky uvedené níže. 

 Pořadí žáků bude sestaveno dle průměrů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ          
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, za které bude možno získat v součtu max. 150 bodů. Počet 
bodů se sníží, pokud uchazeč ukončil docházku v nižším než 9. ročníku, ukončil 
docházku v 9. ročníku speciální školy; byl v některém předmětu klasifikován 
nedostatečnou nebo neklasifikován a v případě snížené známky z chování za každé 
sledované období.   

 Při výpočtu se postupuje dle následující tabulky: 
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 Tabulka pro hodnocení průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

 

průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body 

1,00 50 1,50 40 2,00 30 2,50 20 3,00 10 3,50 0 4,00 -10 

1,05 49 1,55 39 2,05 29 2,55 19 3,05 9 3,55 -1 4,05 -11 

1,10 48 1,60 38 2,10 28 2,60 18 3,10 8 3,60 -2 4,10 -12 

1,15 47 1,65 37 2,15 27 2,65 17 3,15 7 3,65 -3 4,15 -13 

1,20 46 1,70 36 2,20 26 2,70 16 3,20 6 3,70 -4 4,20 -14 

1,25 45 1,75 35 2,25 25 2,75 15 3,25 5 3,75 -5 4,25 -15 

1,30 44 1,80 34 2,30 24 2,80 14 3,30 4 3,80 -6 4,30 -16 

1,35 43 1,85 33 2,35 23 2,85 13 3,35 3 3,85 -7 4,35 -17 

1,40 42 1,90 32 2,40 22 2,90 12 3,40 2 3,90 -8 4,40 -18 

1,45 41 1,95 31 2,45 21 2,95 11 3,45 1 3,95 -9 4,45 -19 
 

 Druhý stupeň z chování - 20 bodů 

 Třetí stupeň z chování - 40 bodů 

 Žák speciální školy (za každé sledované období) - 60 bodů 

 Za každé hodnocení nedostatečný nebo neklasifikován - 10 bodů 

 Ukončení docházky v 8. ročníku - 20 bodů 

 Ukončení docházky v 7. ročníku - 40 bodů 

 

 
Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO OBORŮ H 

 

                Obráběč kovů       23-56-H/01                   2 žáci 
                Instalatér        36-52-H/01        4 žáci    
                Zedník        36-67-H/01        4 žáci 

 
 

 
 
 
 

 
PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, dle ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., 
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se do 3 pracovních dnů oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonnou normou o ochraně osobních údajů, nebo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. www.dorado.cz nejdříve 28.6. 2016. Rozhodnutí o výsledku 
přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým žákům. 
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TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR - LODNÍK  

     Podmínky přijímacího řízení: 

 Přijímací zkoušky se nekonají.  

 Ukončení povinné devítileté školní docházky. 

 Na přihlášce ke studiu se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným 
registrujícím praktickým lékařem. Učební obor Lodník je nevhodný pro neplavce a 
absolventy speciálních ZŠ! 

 V přijímacím řízení je stanoveno pořadí podle počtu bodů řazených sestupně, získaných 
na základě přepočtu dle tabulky uvedené níže. 

 Pořadí žáků bude sestaveno dle průměrů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ          
a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, za které bude možno získat v součtu max. 150 bodů. Počet 
bodů se sníží, pokud uchazeč ukončil docházku v nižším než 9. ročníku, ukončil 
docházku v 9. ročníku speciální školy; byl v některém předmětu klasifikován 
nedostatečnou nebo neklasifikován a v případě snížené známky z chování za každé 
sledované období.   

 Při výpočtu se postupuje dle následující tabulky: 

 

   Tabulka pro hodnocení průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

 

průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body 

1,00 50 1,50 40 2,00 30 2,50 20 3,00 10 3,50 0 4,00 -10 

1,05 49 1,55 39 2,05 29 2,55 19 3,05 9 3,55 -1 4,05 -11 

1,10 48 1,60 38 2,10 28 2,60 18 3,10 8 3,60 -2 4,10 -12 

1,15 47 1,65 37 2,15 27 2,65 17 3,15 7 3,65 -3 4,15 -13 

1,20 46 1,70 36 2,20 26 2,70 16 3,20 6 3,70 -4 4,20 -14 

1,25 45 1,75 35 2,25 25 2,75 15 3,25 5 3,75 -5 4,25 -15 

1,30 44 1,80 34 2,30 24 2,80 14 3,30 4 3,80 -6 4,30 -16 

1,35 43 1,85 33 2,35 23 2,85 13 3,35 3 3,85 -7 4,35 -17 

1,40 42 1,90 32 2,40 22 2,90 12 3,40 2 3,90 -8 4,40 -18 

1,45 41 1,95 31 2,45 21 2,95 11 3,45 1 3,95 -9 4,45 -19 
 

 Druhý stupeň z chování - 20 bodů 

 Třetí stupeň z chování - 40 bodů 

 Žák speciální školy (za každé sledované období) - 60 bodů 

 Za každé hodnocení nedostatečný nebo neklasifikován - 20 bodů 

 Ukončení docházky v 8. ročníku - 20 bodů 

 Ukončení docházky v 7. ročníku - 40 bodů 

 
Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 

                        PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO OBORU - LODNÍK 

 

Lodník                   23-65-H/02                          5 žáků 

 
PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, dle ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., 
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se do 3 pracovních dnů oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonnou normou o ochraně osobních údajů, nebo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. www.dorado.cz nejdříve 28.6. 2016. Rozhodnutí o výsledku 
přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým žákům. 
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TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY S OZNAČENÍM E 
         Podmínky přijímacího řízení: 

 
 

 Přijímací zkoušky se nekonají.  

 Obor je určen především pro žáky z nižších než 9. tříd základních škol a speciálních ZŠ. 

 Ukončení povinné devítileté školní docházky. 

 Na přihlášce ke studiu se vyžaduje pro všechny učební obory posouzení zdravotní 
způsobilosti příslušným registrujícím praktickým lékařem. 

 U oborů typu E se skupinovou integrací se přijímají žáci se zdravotním postižením. Jejich 
zařazení provede ředitel školy výhradně na základě doporučení školského poradenského 
zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka. Zpráva poradenského zařízení musí 
být přiložena k přihlášce! Žáci, kteří tuto podmínku nesplňují, a přesto patří mezi žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, mohou být přijati. 

 Pořadí žáků bude sestaveno podle průměrů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 
1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

 

 

 
        Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ  POČTY  PŘIJÍMANÝCH  ŽÁKŮ  DO  OBORÚ  E 

 

 

 
Stravovací a ubytovací služby      65-51-E/01     1 žák 
Zednické práce       36-67-E/01     2 žáci 

          Malířské a natěračské práce              36-57-E/01              1 žák 
          Pečovatelské služby                75-41-E/01             4 žáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, dle ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., 
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se do 3 pracovních dnů oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonnou normou o ochraně osobních údajů, nebo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. www.dorado.cz nejdříve 28.6. 2016. Rozhodnutí o výsledku 
přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým žákům. 
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NÁSTAVBOVÉ  STUDIUM  V DENNÍ  FORMĚ  STUDIA – 64 – 41 – L/51 PODNIKÁNÍ 
  Podmínky přijímacího řízení: 
 
 

  Přijímací zkoušky se nekonají  

 Průměrný prospěch za klasifikační období (II. pololetí 1. a 2. ročníku a I. pololetí 3. 
ročníku tříletého učebního oboru) 

    Podmínkou přijetí je ukončené střední vzdělání s výučním listem (v případě uchazečů, 
kteří v současné době ukončují 3. ročník učebního oboru musí být na přihlášce uveden 
termín závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném složení musí uchazeč neprodleně 
předložit úředně ověřenou kopii výučního listu + vysvědčení o závěrečné zkoušce, 
nejpozději však do 31. 8. 2014. V opačném případě nebudeme moci uchazeče do 
nástavbové třídy zařadit a to i v případě, že v přijímacím řízení uspěl) 

   U tohoto oboru lékařské potvrzení škola nevyžaduje 

   Na uchazeče hlásící se na nástavbové studium se nevztahuje povinnost odevzdat    
   zápisový lístek dle ust. § 83 až 85 školského zákona.  

 

 

       
Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ  POČTY  PŘIJÍMANÝCH  ŽÁKŮ  DO  NÁSTAVBOVÉHO  STUDIA 

 

       Podnikání       64-41-L/51        10 žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, dle ust. § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., 
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se do 3 pracovních dnů oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u 
každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonnou normou o ochraně osobních údajů, nebo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. www.dorado.cz nejdříve 28.6. 2016. Rozhodnutí o výsledku 
přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým žákům. 
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