Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na Středním odborném učilišti
plynárenském Pardubice pro školní rok 2021/2022 v prvním kole
přijímacího řízení
Přijímání žáků ke vzdělávání na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice, Poděbradská 93, Polabiny,
530 09 Pardubice, proběhne v rámci přijímacího řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Předpokládaný počet tříd a orientační počet přijatých žáků do tříletých oborů
vzdělání s výučním listem
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení – 1 třída, 30 žáků
36-52-H/01 Instalatér – 1 třída, 30 žáků
36-56-H/01 Kominík – 1 třída, 12 žáků

Přijímací zkoušky pro tyto tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání
s výučním listem, se nekonají.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě těchto kritérií:
1) Splněná povinná školní docházka nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné
školní docházky a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(soutěže, reprezentace školy atd.)
2) Zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení uvedené na přihlášce) – u všech uvedených oborů vzdělání.
3) Bodové hodnocení za určující klasifikační období – průměrný prospěch z předchozího vzdělávání: 1,00 až
2,00 – 45 bodů, za každou desetinu navíc se odečítá 1 bod. Dále se odečítají body za známky: „3“ – 1
bod, „4“ – 2 body, „5“ – 10 bodů. Za účast v období od 1. 9. 2018 na olympiádách, vědomostních
soutěžích a dovednostních soutěžích zaměřených na manuální zručnost se naopak 5 bodů přičítá.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
a) průměr známek z matematiky za určující klasifikační období,
b) průměr známek z fyziky za určující klasifikační období.
c) účast na olympiádách a soutěžích.
Určujícím klasifikačním obdobím je míněno první pololetí předposledního a první pololetí posledního ročníku ZŠ.

Předpokládaný počet tříd a orientační počet přijatých žáků do čtyřletých oborů
vzdělání s maturitou a do dvouletého oboru vzdělání s maturitou (nástavbové
studium)
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (ŠVP Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení se zaměřením na tepelná čerpadla a vzduchotechniku) – 1 třída, 30 žáků
36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav (nástavbové studium) – 1 třída, 30 žáků

Zájemci o tyto obory budou konat jednotnou zkoušku formou didaktických testů z:
•

Českého jazyka a literatury

max. počet 50 bodů

•

Matematiky a jejích aplikací

max. počet 50 bodů

V 1. kole přijímacího řízení se bude konat jednotná zkouška formou didaktických testů v termínech:
1. termín v pondělí 12. 4. 2021.
2. termín v úterý 13. 4. 2021.

Náhradní termíny jednotné zkoušky formou didaktických testů jsou stanoveny na dny:
1. náhradní termín ve středu 12. 5. 2021.
2. náhradní termín ve čtvrtek 13. 5. 2021.

V souladu s opatřením obecné povahy vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pod Č.j.: MSMT-43073/2020-3 se z rozhodnutí ředitele školy nebudou konat jednotné přijímací
zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání v konkrétním oboru vzdělání je
nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Oznámení o případném nekonání přijímacích zkoušek bude zveřejněno nejpozději 8. 3. 2021
na stránkách školy.
Uchazečům o vzdělání (zákonným zástupcům uchazečů) bude tato skutečnost oznámena
doporučeným dopisem nejpozději do 19. 3. 2021.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě těchto kritérií:
1. Splněná povinná školní docházka nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné
školní docházky a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(soutěže, reprezentace školy atd.). Pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia, je podmínkou přijetí
úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání 36-52-H/02 Mechanik
plynových zařízení nebo 36-52-H/01 Instalatér.
2. Zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení uvedené na přihlášce)
3. Bodové hodnocení:
a) Body za jednotnou zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Každý bod získaný v didaktických testech jednotné zkoušky odpovídá 0,6 bodu v bodovém hodnocení
školy. Při maximálním počtu 100 dosažených bodů v testech se do bodového hodnocení započítá 60
bodů.
b) Bodové hodnocení průměrného prospěchu v předchozím vzdělávání za určující klasifikační období.
Průměr známek 1,00 až 2,00 – 35 bodů, za každou desetinu navíc se odečítá 5 bodů.
c) Za účast v období od 1. 9. 2018 na olympiádách, vědomostních soutěžích a dovednostních soutěžích
zaměřených na manuální zručnost se přičítá 5 bodů.
d) Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno součtem dosažených bodů. Uchazeč může dosáhnout
v součtu maximálního počtu 100 bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
a) celkové bodové hodnocení jednotné zkoušky,
b) průměr známek z matematiky za určující klasifikační období,
c) účast na olympiádách a soutěžích.
Určující klasifikační období je první pololetí předposledního a první pololetí posledního ročníku ZŠ (SŠ).
Osobám, které nejsou státními občany České republiky, s předchozím vzděláním v zahraniční škole, se při
přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka
nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání ověří škola rozhovorem s uchazečem.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální platné potvrzení z pedagogicko-psychologické
poradny společně s přihláškou.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy nejdříve 22. 4. 2021 pro tříleté obory
vzdělání s výučním listem a nejdříve 28. 4. 2021 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.
Škola zveřejní výsledky hodnocení prvního až posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů škola doručí rozhodnutí o
nepřijetí.

Termín podání přihlášek je nejpozději do 1. března 2021!
V Pardubicích 25. 1. 2021

Mgr. Martin Valenta, ředitel školy

