Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola, střední škola a školní jídelna,
Místo 66, 431 58 Místo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – POSTUP A KRITÉRIA
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách se řídí § 59 a § 60 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT ČR
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a
žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do
příslušného oboru a formy vzdělávání:
- na veřejné desce školského zařízení v hlavní budově;
- na www.vudds.cz.
Podání přihlášek pro obory středního vzdělání v denní formě vzdělávání
zakončené závěrečnou zkouškou:
- zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, který plní povinnou
školní docházku nebo ji již splnil, podává přihlášku ke vzdělávání ředitelce
Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a
školní jídelny, Místo 66, osobně v sekretariátu školy v pracovních dnech v době od
7:00 do 14:30 hodin nebo poštou, a to v termínu do 1. března 2020, resp. 2. března
2020 (pondělí) (rozhoduje datum poštovního razítka);
- na základě požadavku vyplývajícího z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném
znění, je třeba podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb. nechat potvrdit na
přihlášku lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání, nebo
posudek k přihlášce přiložit;
- uchazeči, kteří již splnili povinnou školní docházku v předcházejících letech,
předkládají společně s přihláškou originál vysvědčení z posledních dvou ročníků
docházky na ZŠ pro ověření úplnosti a shodnosti známek. Ověření provede pověřený
pracovník Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední
školy a školní jídelny, Místo 66.
Přijímací řízení a evidenci přihlášek zabezpečuje sekretariát ředitelky zařízení. Po
obdržení přihlášky bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilého
uchazeče zaslán dopis o registraci přihlášky včetně kritérií přijímacího řízení a s
informací o přidělení registračního čísla.
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Průběh přijímacího řízení pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem – kategorie E.
41-52-E/02 Zahradnická výroba
69-54-E/01 Provozní služby
Termíny přijímacího řízení – pro obory vzdělání kategorie E
Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do oborů vzdělání
skupin E bude zveřejněno dne 22. dubna 2020 (středa) v 8:00 hodin na veřejné
desce ve vestibulu školského zařízení a na webových stránkách www.vudds.cz v
souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (tedy pod
přiděleným registračním číslem).
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, se může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč
seznámit s podklady před zveřejněním výsledků přijímacího řízení, a to dne
20. dubna 2020 (pondělí) v době od 8:00 do 15:30 hodin v místnosti ředitelny
školského zařízení.
Přijatý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl
vzdělávat se ve Výchovném ústavu, dětském domově se školou, základní škole,
střední škole a školní jídelně, Místo 66 odevzdáním zápisového lístku v
sekretariátu školy v době od 7:00 do 14:30 hodin nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do čtvrtka 7. května 2020.
Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), se přijatým uchazečům
nevydává rozhodnutí o přijetí. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o
nepřijetí do tří dnů od zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
přijímacího řízení.
Obecná kritéria přijímacího řízení:
Uchazečům o přijetí ke střednímu vzdělávání zašle sekretariát ředitelky vyrozumění o
zahájení přijímacího řízení, současně jim sdělí jejich přidělené registrační číslo (dle
ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění) a přiloží kritéria
pro přijetí do zvoleného oboru vzdělání.
Všechny výpočty celkového počtu bodů jsou prováděny na dvě desetinná
místa.
V případě uchazeče-cizince bude formou rozhovoru ověřena jeho způsobilost
vzdělávat se v českém jazyce (viz § 20 odst. 4 školského zákona).
V případě uchazečů-cizinců mimo země EU je potřebné nejpozději při zahájení
vzdělávání předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (viz
§ 20 odst. 3 školského zákona).
Další informace k přijímacímu řízení můžete obdržet na těchto telefonních číslech:
603 881 432; 474 658 216 u Mgr. Marcely Kunartové.
V Místě dne 27. ledna 2020
______________________
PhDr. Věra Smolíková
ředitelka školského zařízení
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