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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok  2021/2022 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v souladu se zněním zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č.49/2009 Sb., 

zákona č. 178/2016 Sb. kterými se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 

 

1. Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů 

2. Obory středního vzdělání s výučním listem 

3. Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

Ad 1/ 

Kód oboru  Název oboru    Plánovaný počet přijatých   

29-51-H/01                Výrobce potravin (sladovník, pivovarník)                                         15 

29-51-H/01                Výrobce potravin (mlékař)                                                                 15 

26-51-H/01  Elektrikář                                         15 

29-54-H/01  Cukrář                                          30 

65-51-H/01  Kuchař-číšník (zaměření kuchař, zaměření číšník)                         30            

29-41-M/01  Technologie potravin (výroba nápojů)    15    

26-41-L/01                 Mechanik elektrotechnik                                                                  15 

34-56-L/01                 Fotograf                                                                                            15                                  

 

Všechny obory a všechny formy studia budou vyučovány podle ŠVP. 

Přihlášky do denní formy studia se podávají do 1. 3. 2021. Přihlášky se podávají buď osobně 

na ředitelství školy  nebo poštou na adresu:  

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677, 784 01 Litovel. 

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů budou známy 23. 4. 2021, do čtyřletých oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou budou známy  28. 4. 2021, respektive 21. 5. 2021. 

Výsledky budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.soslitovel.cz) a na 

úřední desce v prostorách školy. 

Pouze nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení zaslán písemně. 

Zájem o školu potvrzuje uchazeč předáním zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů na stránkách školy (týká se uchazečů o tříleté učební i 

čtyřleté studijní obory). 

Zápisový lístek nelze vzít zpět, dle Školského zákona. Výjimkou je případ, kdy jej žák 

bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání. 

Pořadí dvou vybraných škol není závazné, nicméně stanovení pořadí škol uchazečem, 

může být pro školu pomocným ukazatelem. 

 

 

Ad 2/  

Přijímací zkoušky do tříletých učebních oborů s výučním listem Elektrikář, Cukrář, Kuchař-

číšník a Výrobce potravin se nekonají.  Uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí 

stanoveného při přijímacím řízení. Přednost mají uchazeči ze ZŠ před ostatními uchazeči. 

Pořadí uchazečů se stanovuje podle:   

http://www.soslitovel.cz/
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- průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního 

ročníku povinné školní docházky 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti je požadováno u všech oborů 

- ředitel školy rozhodne o přijetí podle možností naplnění třídy a dodržení stanovené 

cílové kapacity oboru (viz. výše) 

 

 

 

Ad 3/  
 V přijímacím řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 

2021/22 se jednotná přijímací zkouška nekoná. 

Přijímací řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou Technologie potravin 

(výroba nápojů), Fotograf a Mechanik elektrotechnik proběhne formou školní přijímací 

zkoušky, a to testů z MAT (max. 10 bodů) a ČJL (max. 10 bodů)  

Zadání testů je připraveno školou. 

Minimální počet získaných bodů: 7 (v součtu MAT a ČJL) 

Do oboru Technologie potravin, Fotograf a Mechanik elektrotechnik se koná školní 

přijímací zkouška v prvním řádném termínu 13. 4. 2021. Náhradní termín školní přijímací 

zkoušky je stanoven na 11. 5. 2021. Pozvánka ke školní přijímací zkoušce přijde uchazeči 

nejpozději 14 dnů před konáním školní přijímací zkoušky.  Uchazeči o obor Fotograf dodají 

kolekci 5-10 fotografií na libovolné téma, formát A6, barevné nebo černobílé (na 

skacel.pavel@soslitovel.cz) do 1. 3. 2021. Fotografie lze zaslat i společně s přihláškou 

poštou, případně odevzdat na sekretariátě školy.  Uchazeči jsou přijímáni na základě pořadí 

stanoveného při přijímacím řízení. Pořadí uchazečů se stanovuje podle: 

 

      -     úspěšnosti v jednotných přijímacích testech z MAT a ČJL (40%)  

- průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí posledního ročníku 

studia na základní škole (60%) 

- u oboru Fotograf  za kvalitu zpracování kolekce fotografií (viz zadání výše), 

hodnocení 20% za kolekci fotografií, 20% za test ČJL a MAT, 60% za studijní 

výsledky z 1. a 2. pololetí  8. ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno 

- výsledky budou známy pro první termín nejdříve 28. 4.2021 a 21. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

V Litovli dne 7. ledna 2021                                           Mgr. Pavel Skácel 

             ředitel SOŠ Litovel 
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