
 

Kritéria přijímacího řízení VOŠ 
Přijímací řízení na vyšší odbornou školu probíh{ v souladu se z{konem č. 561/2004 Sb., o předškolním, z{-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní (školský z{kon), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhl{škou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzděl{v{ní ve znění pozdějších předpisů. 

Ředitel školy rozhodl o nekon{ní přijímací zkoušky dle § 94 odst. 2 z{kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

z{kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní (školský z{kon), ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazeči o studium budou přijím{ni na z{kladě výsledků z  předchozího studia do maxim{lní kapacity 

každého oboru. V případě převýšení z{jmu o požadovaný obor budou přijati uchazeči s lepšími prospěcho-

vými výsledky dle stanovených kritérií pro přijetí. 

Osob{m, které nejsou st{tními občany České republiky a získaly předchozí vzděl{ní v zahraniční škole, se 

při přijímacím řízení ke vzděl{v{ní ve vyšší odborné škole ověří znalost českého jazyka, kter{ je ale nezbyt-

n{ pro vzděl{v{ní, ověří rozhovorem. 

Minim{lní počet přihl{šených uchazečů pro otevření oborů  

Minim{lní počet přihl{šených uchazečů pro otevření třídy bude 25 ž{ků. Bude-li v prvním kole přijímacího 

řízení na denní i d{lkové studium pod{no méně než 25 přihl{šek na obor, budou přihl{šky převedeny do 

dalšího kola. 

Nabízené obory v denní a d{lkové formě studia 

 Obor vzděl{ní: 39-08-N Pož{rní ochrana a bezpečnost pr{ce  

vzděl{vací program: 39-08-N/01 Řízení bezpečnosti pr{ce 

 Obor vzděl{ní: 63-41-N Ekonomika a podnik{ní  

vzděl{vací program: 63-41-N/05 Řízení a zabezpečov{ní jakosti 

Termíny přijímacího řízení 

1. kolo  21. června 2017 přihl{šky do 31. května 2017 

2. kolo  25. srpna 2017 přihl{šky do 28. července 2017 

3. kolo  8. z{ří 2017 přihl{šky do 31. srpna 2017 

Kritéria přijímacího řízení 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě aritmetického průměru známek z maturitního vysvěd-

čení, v případě rovnosti rozhodne o pořadí známka z českého jazyka a literatury. 

V Chotěboři dne 31. března 2017  

 Mgr. Luděk Ben{k 

 ředitel školy 


