
Kritéria pro přijetí uchazečů o vzdělávání v učebních oborech skupiny E 

Cukrářská výroba (RVP Potravinářská výroba), Opravářské práce 

pro školní rok 2022/2023 

 

1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., a 

vyhláškou MŠMT ČR č. 27/2016 budou přijati uchazeči podle prospěchu v 2. pololetí 

předposledního a 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání a splní-li 

podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání. 

           Obory jsou vhodné především: 

• pro žáky s problémovým prospěchem v základní škole 

• pro žáky s neukončeným základním vzděláním (vycházející ze 7. nebo 8. 

  ročníku) 

• pro žáky, kteří již neuspěli v oborech vzdělání "H" 

• pro žáky, kteří se vzdělávají v režimu speciálního vzdělávání (ze  

  základních škol praktických či integrovaní žáci v běžných třídách) - pro 

  další vzdělávání v tomto režimu je nutné přiložit k přihlášce vyjádření 

  pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. 

  

 Žáci, kteří předloží vyjádření školského poradenského zařízení o vhodnosti 

 studia v oborech vzdělání "E" - mají přednost v přijetí. 

 

2. Za dosažený průměrný prospěch v každém ročníku budou přiděleny body v  

rozmezí 0 – 125 dle kritérií prospěchu (viz. Příloha)  

                              

3. Podle bodů bude stanoveno pořadí přihlášených uchazečů pro přijetí. 

            Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem dosažených bodů do naplnění kapacity 

            jednotlivých učebních oborů. 

  

4. V případě volných míst po 1. kole přijímacího řízení bude možné podávat přihlášky až 

do zaplnění kapacity. 

 

5. Přijímací zkoušky se nekonají. 

 

6. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 22. dubna 2022 od 12:00 hod. na chodbě 

školy a na internetových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným 

zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. 

 

7. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí u ředitele školy 

 

8. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli (osobně nebo poštou), a to 

nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč 

tento úmysl do stanovené lhůty, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na naší škole 

a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

 

 

 

         V Dačicích dne: 4. 1. 2022                                          Mgr. Radek Hillay 

                                                                                                                  ředitel školy 


