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Pokyn ředitele č. 12/2022

č.j. 268/2022/SSUP

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oboru 34-42-M/01
Obalová technika (ŠVP Reklama a propagace) pro školní rok 2022/2023
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, zastoupená ředitelem školy (dále jen „správní
orgán“), jako orgán věcně a místně příslušný podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě § 60 školského zákona, v souladu s § 60f
školského zákona a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, dnem 4. 5. 2022 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku výše uvedeného oboru
v denní formě vzdělávání pro školní rok 2022/2023, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů
v daném kole a zveřejňuje kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění:
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru je 10.

Termín doručení přihlášek do školy:
Termín vyhlášení výsledků:
Termín odevzdání zápisového lístku:

do 23. května 2022
24. května 2022
7. červen 2022

Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění v 2. kole přijímacím řízení
pro školní rok 2022/2023
do uvedeného oboru:
Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 3 zákona 561/2014 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
v rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023 nebudou
uchazeči konat školní přijímací zkoušku.
O přijetí uchazečů do 1. ročníku výše zmíněných oborů otevíraných pro studium ve školním roce 2022/2023 se bude
ve 2. kole přijímacího řízení rozhodovat na základě studijních výsledků v posledních dvou ročnících povinné školní
docházky a dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti, dovednosti a zájmy uchazeče podle
následujících kritérií takto:
1. Hodnocení studijních výsledků
Uchazeč je hodnocen body za studijní výsledky v předmětech český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika za 1. a
2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní
docházky.
Bodové hodnocení známek z českého jazyka, 1. cizího jazyka a matematiky v jednotlivých pololetích:
výborný
5 bodů

chvalitebný
4 body

dobrý
3 body

dostatečný
2 body

nedostatečný
0 bodů

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo v obou pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen
z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí dvakrát bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.
Za hodnocení studijních výsledků z posledních dvou ročníků povinné školní docházky může uchazeč
získat maximálně 45 bodů podle výše uvedeného hodnocení.
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2. Účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích
Uchazeč je hodnocen body podle umístění v soutěžích okresní úrovně a účasti v soutěžích krajské, celostátní
a nadnárodní úrovně, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Uchazeč musí doložit svoji
účast odpovídajícím certifikátem.
Bodové hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích:
umístění na 1. – 5. místě v soutěžích na okresní úrovni
+1 bod
účast v soutěžích na krajské úrovni
+3 body
účast v soutěžích na celostátní a nadnárodní úrovni
+5 bodů
Za hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích může uchazeč získat maximálně
9 bodů podle výše uvedeného hodnocení.
3. Celkové hodnocení
O celkovém umístění uchazeče rozhoduje součet bodů z hodnocení za prospěch ve vyjmenovaných
předmětech v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku
povinné školní docházky a bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny posuzované
skutečnosti lze získat maximálně 54 bodů.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů
budou o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat následující údaje v tomto pořadí: vyšší počet bodů za hodnocení
studijních výsledků základní školy a následně vyšší počet bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích.
Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na místech s nejvyšším počtem bodů do výše kapacity zvoleného
oboru, popřípadě do výše kapacity ročníku.
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE KE STUDIU
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie
•

•
•
•
•

•
•

Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z
odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. Vysvědčení nemusí být součástí
přihlášky ke vzdělávání, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou,
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem
ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro příslušný obor vzdělání.
Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Majitelé datové schránky (zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče) uvedou identifikátor datové
schránky do kolonky adresa pro doručování.
Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní
docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního
vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení. V případě
dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka,
pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve
slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje
U uchazečů, kteří předchozí vzdělání získali mimo území ČR, se bude v přijímacím řízení postupovat podle §20,
odst. č. 4 školského zákona a test z českého jazyka a literatury bude nahrazen pohovorem.
Závěrečné vysvědčení ze základní školy, pokud není vydáno v době podání přihlášky, předloží
uchazeč neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do dne, kdy se stane žákem školy.
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INFORMACE K ZÁPISOVÉMU LÍSTKU

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání je určen zápisový lístek. Uchazeč,
který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský
úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka
ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním výsledků
přijímacího řízení (na úřední desce školy a na webových stránkách školy). Pokud tak neučiní, vzdává se práva
být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláška č.
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ústí nad Orlicí 4. května 2022

Platnost pokynu: pro 2. kolo přijímacího řízení do oboru 34-42-M/01 Obalová technika (ŠVP Reklama a
propagace) pro uchazeče o studium ve školním roce 2022/2023

Ing. Zdeněk Salinger
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí
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