
 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř 

tel.: 569 624 106, e-mail: skola@oschot.cz, www.oschot.cz 

IČ: 60126671 

 

Č.j. oschot/0123/2020 JID: OSCHOT00112415 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení VOŠ 

Pro přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává Vyšší 

odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, stanovil ředitel 

školy podle ustanovení § 94 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jednotná kritéria 

přijímacího řízení pro všechny uchazeče v jednotlivých kolech přijímacího řízení. 

Podmínkou přijetí ke studiu na vyšší odbornou školu je absolvování středního vzdělání ukončeného 

maturitní zkouškou. 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční ško-

le, se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, 

rozhovorem. 

V souladu s ustanovením § 94 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel 

školy o nekonání přijímacích zkoušek. Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledků 

z  předchozího studia do maximální kapacity každého oboru. V případě převýšení zájmu o požado-

vaný obor budou přijati uchazeči s lepšími prospěchovými výsledky dle stanovených kritérií pro při-

jetí. 

Minimální počet přihlášených uchazečů pro otevření třídy bude 25 žáků. Bude-li v prvním kole přijí-

macího řízení na denní i dálkové studium podáno méně než 25 přihlášek na obor, budou přihlášky 

převedeny do dalšího kola přijímacího řízení. 

Kritéria přijímacího řízení na vyšší odbornou školu 

1. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního 

(maturitního) ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového 

studia (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa) v rámci 

vyhlášeného kola přijímacího řízení. 

2. Při rovnosti průměrného prospěchu dosaženého v 1. pololetí posledního (maturitního) roční-

ku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia budou rozho-

dovat o umístění uchazečů následující ukazatele (v tomto pořadí): 

a) Průměrná známka z matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí posledního (maturitního) 

ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia 

b) Lepší známka z matematiky v 1. pololetí posledního (maturitního) ročníku střední 

školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia 

c) Lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního (maturitního) ročníku střední 

školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia 

3. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu při-

jímaných studentů. 

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitel školy rozhodnout o konání dalších kol 

přijímacího řízení. Kritéria přijetí jsou shodná pro všechna kola. 

  



Informace o počtu přijímaných studentů pro školní rok 2020/2021 

Kód oboru 

vzdělání 
Název vzdělávacího programu Forma vzdělání 

Počet přijímaných 

uchazečů 

63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti denní 30 

63-41-N/05 Řízení a zabezpečování jakosti dálková 30 

39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce denní 30 

39-08-N/01 Řízení bezpečnosti práce dálková 30 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 dnů po 

stanovení výsledků přijímacího řízení. 

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve 

lhůtě stanoveném vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října 2020. 

Přihláška se podává na tiskopise „přihláška ke studiu – vyšší odborná škola“. Přihláška musí být řád-

ně vyplněna – nesmí chybět vyplněný obor + IZO střední školy. Prospěch v jednotlivých ročnících 

musí být u absolventů 2020 potvrzen školou, u ostatních stačí podpis uchazeče a přiložené ověřené 

kopie příslušných vysvědčení. 

Spolu s vyplněnou přihláškou uchazeč zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení a vysvědčení 

z posledního (maturitního) ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbové-

ho studia. Pokud zatím uchazeč maturitní vysvědčení nemá, odevzdá jeho úředně ověřenou kopii 

dodatečně při zápisu ke studiu. 

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí Kč 300,-. Poplatek je třeba uhradit před podáním 

přihlášky na účet školy č. 203269229/0600 nebo hotově v kanceláři ekonomického oddělení školy 

nejpozději v den přijímacího řízení. Pro bezhotovostní platbu uveďte jako variabilní symbol prvních 

šest číslic z rodného čísla (před lomítkem). 

Řádně vyplněné přihlášky se zasílají na adresu: 

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 

Na Valech 690 

583 29 Chotěboř 

Kontaktní osoba: 

Bc. Petra Vepřovská – studijní referent, veprovska@oschot.cz, tel. 731 348 326 

Důležité termíny 

Vyhlášení  

přijímacího řízení 
Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení Poznámka 

1. kolo 31. 5. 2020 19. 6. 2020 ------------ 

2. kolo 14. 8. 2020 28. 8. 2020 
2. kolo bude vyhlášeno v případě 

nenaplnění kapacity oboru 

3. kolo 11. 9. 2020 25. 9. 2020 
3. kolo bude vyhlášeno v případě 

nenaplnění kapacity oboru 

4. kolo 23. 10. 2020 30. 10. 2020 
4. kolo bude vyhlášeno v případě 

nenaplnění kapacity oboru 

V Chotěboři dne 10. února 2020 

 Mgr. Luděk Benák 

 ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie  

 a Středního odborného učiliště  

 technického Chotěboř 
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