
 

 
Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024 – 2. kolo 

obory vzdělání s výučním listem (obory E) 
 

Přihlášky ke vzdělávání jsou přijímány poštou nebo osobně do 25. května 2023.  

Přijímací zkoušky do všech otevíraných tříletých oborů se nekonají. Uchazeči bude odesláno na adresu 
trvalého bydliště přidělené registrační číslo.  

Učební obory školy  

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných Forma studia 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  5 denní 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  4 denní 

36-67-E/01 Zednické práce  6 denní 

41-52-E/01 Zahradnické práce  12 denní 

31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba 7 denní- dvouletá 

 

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni dle stávajících kritérií:  
 

I. Hodnocení prospěchu a chování uchazeče dle klasifikace na ZŠ, Speciální školy. 

Hodnocení průměrného prospěchu, chování a prospěchu z profilových předmětů, kterými jsou: 
Matematika a Český jazyk, za 2. pololetí 8. ročníku základní školy (příp. 2. pololetí předposledního 
absolvovaného ročníku ZŠ) a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (příp. 1. pololetí posledního 
absolvovaného ročníku ZŠ) bude provedeno dle následující tabulky. 

 
      Tabulka pro přepočet hodnocení ze ZŠ, příp. Speciální školy na body 

Předmět Ročník 
známka / body 

1 2 3 4 5 

Český jazyk 
předposlední 20 15 10 5 0 

poslední 20 15 10 5 0 

Matematika 
předposlední 20 15 10 5 0 

poslední 20 15 10 5 0 

Chování 
předposlední 5 -5 -10 

  

poslední 5 -5 -10 

Průměrný 
prospěch 

předposlední 
 

poslední 

1,0 = 40 bodů 
Za každou 0,1 průměrného prospěchu se 

snižuje počet bodů o 2 

Závěrečný 
ročník 
základní školy 

9. 0    

8. -10    

7. -20    

6. -30    

  



 

 
 
 

II. Doporučení ŠPZ 

Uchazeč musí mít doporučení ŠPZ (Školského poradenského zařízení) podle § 16, odst. 9  
školského zákona. 

 
Uchazeči budou přijímáni do jednotlivých oborů vzdělání do stanovené kapacity podle dosažených 
výsledků stanovených kritérii přijímacího řízení. 

Podmínkou přijetí je i doložení zdravotní způsobilosti uchazeče (potvrzení lékaře na 
přihlášce) a doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání 
před splněním povinné školní docházky. 

Při dokončení povinné školní docházky v zahraniční škole, doloží uchazeč ověřený český 
překlad vysvědčení. 

 
Cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu cizince na území ČR (nejpozději při zahájení 
vzdělávání). 
 
 

 Dne 2. června 2023 budou zveřejněny seznamy přijetí/nepřijetí ke vzdělávání na stránkách školy 
www.skolavdf.cz  (v sekci pro uchazeče – Výsledky přijímacího řízení) a veřejně přístupném místě 
v budově školy, pod registračním číslem uchazeče.   

 

Úmysl vzdělávat se v oboru, do kterého byl přijat, musí uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového 
lístku naší škole, a to nejdéle do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 
(žákům ZŠ vydá zápisový lístek základní škola, ostatním uchazečům vydá příslušný KÚ dle místa 
trvalého bydliště, na základě žádosti podané na VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf).  

 
 
 
 

Ve Varnsdorfu 17. května 2023 
 
 

 

                                                                                                                             Ing. Bc. Petr Kotulič v. r. 
                                                                                                                                        ředitel školy 

 

 
 
 

  

http://www.skolavdf.cz/

