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Přijímací řízení pro učební obory školní rok 2020/2021  

 1. kolo 

 

1 ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků 

2857H/01 Výrobce a dekoratér keramiky 16 

2858H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 10 

 
Upozornění: Učební obor Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla je fyzicky náročný a tudíž je 
vhodnější spíše pro chlapce. Odborný výcvik oboru sklář probíhá na firmě Moser a.s. 
Odborný výcvik oboru Výrobce a dekoratér keramiky probíhá na firmách v Nové Roli, 
v Klášterci nad Ohří a v Loučkách. 
 

2 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu odevzdat osobně v sekretariátu školy nebo poslat 
doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu školy. 
 
Termín odevzdání přihlášky je do 2. března 2020. 
 

2.1 Náležitosti přihlášky 
Uchazeč: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. 
adresa pro doručování, kód a obor vzdělání, hodnocení ze všech předmětů za 2. pololetí 
předposledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník) a za 1. pololetí 
posledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla 9. ročník), razítko základní školy, rodné číslo 
uchazeče, potvrzení od lékaře, podpis.  
 
Zákonný zástupce: jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, podpis. 
K přihlášce přiložte: diplomy ze soutěží, olympiád apod. 
 
 

2.2 Zdravotní způsobilost 
U obou oborů je potřeba na základě právních předpisů doložit lékařské potvrzení. Doložené lékařské 
potvrzení je podmínkou přijetí ke studiu. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení 
podmínek zdravotní způsobilosti jsou pro dané obory uvedeny níže. 
 
2.2.1 Výrobce a dekoratér keramiky 

1. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických. 
2. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
3. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy. 
 

2.2.2 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 
1. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a 

koordinaci pohybů. 
2. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku 

vibrací.   



2 
 

3. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 
4. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a 

kolapsové stavy.  
5. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu. 

 

2.3 Kritéria hodnocení přijímacího řízení 
Přijímací zkouška se nekoná! 
Ke vzdělávání budou uchazeči přijímáni podle součtu průměrných prospěchů na vysvědčeních 
vypočítaného z průměrných prospěchů ve 2. pololetí předposledního ročníku (zpravidla 8. ročník) a 1. 
pololetí posledního ročníku (zpravidla 9. ročník) základního vzdělávání a podle doloženého umístění 
v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT ČR pro druhý stupeň ZŠ. Za umístění v soutěžích bude 
uchazeči zlepšen celkový vypočtený součet průměrných prospěchů na sledovaných vysvědčeních 
podle následujících kritérií: 

• Za umístění v okresním kole: 
1. místo:  o  0,10 
2. místo:  o  0,07 
3. místo:  o  0,05  

• Za každou účast v krajském kole o  0,2 

• Za každou účast v celostátním kole o 0,3 
 
Účast v soutěžích (obvykle diplomy) se dokládá zároveň s přihláškou ke studiu. Na později doložené 
doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel. 
 
Uchazeči budou seřazeni ve výsledkové listině podle vypočítaného součtu průměrných prospěchů na 
sledovaných vysvědčeních vzestupně. Při shodném vypočítaném průměru rozhoduje o výsledném 
pořadí uchazeče lepší průměr ze známek z českého jazyka. 
 
V případě, že se ke studiu hlásí uchazeč z nižšího než 9. ročníku ZŠ nebo ze ZŠ nebo třídy 
s upravenými vzdělávacími programy nebo uchazečům oboru vzdělání pomocná resp. základní škola 
speciální, bude mu k součtu průměrných prospěchů na vysvědčeních připočtena hodnota 4. 
 
Příklad určení výsledného pořadí uchazeče: 
Uchazeč měl ve 2. pololetí 8. ročníku průměrný prospěch 2,92 a v 1. pololetí 9. ročníku 2, 98. V osmé 
třídě se umístil na 1. místě v okresním kole olympiády z matematiky. 
 
 Výsledný součet průměrných prospěchů: 2,92+2,98 = 5,9 
5,9 – 0,10 = 5,8 
 

3 ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU 
Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o 
přijetí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke 
vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí 
v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 
 
Poznámka: Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení  
z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné 
školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, kteří předložili vysvědčení z 
posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR,  se 
podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti odpovídající výstupu druhého stupně 
základní školy. Na základě tohoto rozhovoru  může uchazeč získat maximálně 20 bodů, které budou 
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převedeny na součet průměrných prospěchů tak, že 20 bodů bude odpovídat součtu průměrných 
prospěchů 2,00 a 0 bodů součtu průměrných prospěchů 8,00. Při nedoložení pouze jednoho ze 
sledovaných vysvědčení může uchazeč na základě rozhovoru získat maximálně 10 bodů, které budou 
převedeny na průměrný prospěch tak, že 10 bodů bude odpovídat průměrnému prospěchu 1,00 a 0 
bodů průměrnému prospěchu 4,00. 
 
 
 
V Karlových Varech, 20. 1. 2020                                                              Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA 
                                                                                                                                    ředitelka školy  


