
 
 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy č.  6 pro školní rok 2016/2017 

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2017/2018 

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 

342 stanoví dle zákona č.561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 3 odst. 2, dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, 

tyto podmínky pro přijímání do 1. ročníku ve střední škole: 

 

1. Počty  přijímaných uchazečů 

 

  

Obor vzdělávání 

  

Počet přijímaných uchazečů 

 Zdravotnický asistent  53-41-M/01 30 

Sociální činnost 75-41-M/01 30 

 Zedník 36 – 67-H/01 20 

 Truhlář 33 -56-H/01 10 

 Tesař 36 -64-H/01 5 

 Klempíř 23 -55-H/01 5 

 Kuchař- číšník 65 -51-H/01 20 

 Prodavač 66-51-H/01 10 

Ošetřovatel 53-41-H/01 20 

 Pečovatelské služby 75 -41-J/01 10 



 
 

 

 

2. Přijímací zkoušky 

V rámci přijímacího řízení se budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

literatury a z matematiky ve středu 12. dubna a ve středu 19. dubna 2017 podle pořadí lškol 

na přihlášce.  

 

Jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají do stanovených oborů středního 

vzdělávání s maturitní zkouškou. Jednotné přijímací zkoušky se nevztahují  na obory vzdělávání 

se závěrečnou zkouškou a obory vzdělávání s výučním listem. 

 

3. Přihláška ke vzdělávání 

Uchazeč musí podat přihlášku ke vzdělávání. 

Součástí přihlášky jsou: 

 vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou 

školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné 

školní docházky 

 potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., §16 

odst. 1 

Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace 

z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní  povinnou 

školní docházku 

 

CERMAT vydal 30. 11. 2016podrobné informace k  jednotnému přijímacímu řízení: 

 bližší podrobnosti ke  konání jednotné přijímací zkoušky 

 informace MŠMT k podpůrným opatřením pro žáky se SVP 

 specifikace požadavků pro matematiku 

 specifikace požadavků pro český jazyk a literaturu 

Další informace na oficiálních stránkách CERMATU. 

 

 

 

 

 

 

 

V Českém Krumlově dne 4. 12. 2016                                                            Mgr. Martina Kokořová 

             ředitelka školy 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


