INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
Informace o přijímacím řízení do 1. ročníků

1. Přihlášky
V tomto školním roce se podávají dvě samostatné přihlášky s uvedením priority škol. Přihlášky se
podávají do 1. 3. 2017 osobně v kanceláři školy (pracovní dny 8.00 - 15.00 hod.) nebo doporučeným
dopisem na adresu:
Střední škola letecké a výpočetní techniky, U Letiště 370, 250 70 Odolena Voda
Přihlášky ke studiu obdrží uchazeč na své základní škole nebo si ji může stáhnout ze stránek MŠMT.
Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Lékařské potvrzení na přihlášku je nutné u všech
oborů.
Uchazeč si může vybrat dva různé obory na naší škole. V přihlášce vyplní na prvním místě naši školu a
první vybraný obor a na druhém místě naši školu a druhý vybraný obor. Pro oba obory musí být na
přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

2. Počty žáků přijímaných do 1. ročníku pro školní rok 2017-2018
Obory střední odborné školy; oba obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou denní studium
název oboru

kód oboru

počet žáků

Informační technologie

18-20-M/01

30

Strojírenství (Letecká technika)

23-41-M/01

30

poznámka

Obory středního odborného učiliště - denní studium
obor Letecký mechanik je čtyřletý zakončený maturitní zkouškou ostatní obory jsou tříleté zakončené závěrečnou
zkouškou (výuční list)
název oboru

kód oboru

počet žáků

poznámka

Letecký mechanik

23-45-L/02

60

výuka dle předpisů EU

Strojní mechanikMechanik opravář pro letadla

23-51-H/01

*

Kombinovaná třída*

Klempíř pro leteckou výrobu

23-55-H/01

*

Kombinovaná třída*

Strojní mechanik (Zámečník)

23-51-H/01

*

Kombinovaná třída*

* Kombinovaná třída vytvořená z těchto tří oborů v počtu 30 žáků.
Všechny tyto obory jsou podporovány stipendiem od Středočeského kraje a v případě podepsání Dohody o spolupráci,

také firmou Aero Vodochody a.s. (podrobnosti viz.webové stránky školy nebo na telefonu školy).

3. Kritéria pro přijetí

3.1. Pro tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou (výuční list)
Součástí přijímacího řízení nebudou písemné ani ústní přijímací zkoušky. Uchazeči budou
přijímáni pouze na základě svých výsledků ze základní školy. Pro vyhodnocení konečného pořadí
uchazečů slouží podklady o prospěchu a chování z přihlášky ke studiu. Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ
zohledňujeme konečnou klasifikaci za tato tři období:
I. pololetí 8. třídy (období A)
II. pololetí 8. třídy (období B)
I. pololetí 9. třídy (období C)
Základním hodnotícím údajem je průměrný prospěch ze tří sledovaných období A,B,C.
Pp = (Ap + Bp + Cp ) : 3
Ap je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období A
Bp je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období B
Cp je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období C
Uchazeči budou řazeni podle výsledku do pořadí v jednotlivých oborech, které si vybrali a
přijímáni podle počtu volných míst.

3.2. Pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou
Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška
z českého jazyka a literatury a matematiky zadávaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání (CZVV).
Výsledek jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury se podílí na celkovém hodnocení jednou
třetinou.
Výsledek jednotné zkoušky z matematiky se podílí na celkovém hodnocení jednou třetinou.
Zároveň jednou třetinou na celkovém hodnocení se podílí výsledky ze základní školy.
Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ zohledňujeme konečnou klasifikaci za tato tři období:
I. pololetí 8. třídy (období A)
II. pololetí 8. třídy (období B)
I. pololetí 9. třídy (období C)
Základním hodnotícím údajem je průměrný prospěch ze tří sledovaných období A,B,C.
Pp = (Ap + Bp + Cp ) : 3
Ap je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období A
Bp je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období B
Cp je průměrný prospěch ze všech předmětů (kromě chování) v období C
Z každého dílčího kritéria bude vytvořeno pořadí, na jehož základě získají jednotliví uchazeči
body (umístění v daném pořadí = počet bodů). Součtem bodů ze všech tří kritérií vznikne
konečné pořadí uchazečů v daném oboru vzdělání.
Pozn. Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční
škole se jim na základě jejich žádosti, po splnění všech podmínek, promíjí jednotná zkouška z českého
jazyka a literatury. Pro zařazení do výsledného pořadí uchazečů v daném oboru, bude použito
redukované hodnocení všech uchazečů v souladu s § 14 vyhlášky MŠMT o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělání za dne 24. října 2016.

4. Harmonogram přijímacího řízení
4.1. Přihlášky ke studiu
Dne 1. března 2017 bude ukončen příjem přihlášek ke studiu.
4.2. Informace o přijímacím řízení
V průběhu měsíce března bude odeslán zákonným zástupcům uchazečů dopis, který bude obsahovat:
- potvrzení o přijetí přihlášky na zvolený obor
- informace o 1. kole přijímacího řízení
- kód uchazeče pro zveřejnění výsledků
- uchazeči o studium maturitního oboru písemnou pozvánku k centrálně zadávaným testům z českého
jazyka a literatury a matematiky.
Jednotná přijímací zkouška maturitních oborů vzdělání se koná v 1. kole ve dvou termínech.
Je stanovena na tyto dny: 1. termín – 12. 4. 2017, 2. termín – 19. 4. 2017 a náhradní termín
na 11. a 12. 5. 2017.
4.3. 1. kolo přijímacího řízení
Dne 24. dubna bude zveřejněn na webových stránkách školy a na budově školy kódovaný seznam
přijatých a nepřijatých uchazečů do tříletých oborů vzdělání.
Dne 28. dubna bude zveřejněn na webových stránkách školy a na budově školy kódovaný seznam
přijatých a nepřijatých uchazečů do maturitních oborů vzdělání.
Do tří dnů bude rozesláno rozhodnutí ředitele školy nepřijatým uchazečům. Přijatým uchazečům se
podle nové legislativy rozhodnutí o přijetí již neposílá, v květnu jim bude zaslána pozvánka na
schůzku, na které obdrží veškeré informace o nástupu ke studiu do 1. ročníku (po obdržení zápisového
lístku školou).
V 1. kole přijímacího řízení bude do každé třídy přijato 28-29 žáků. 1-2 místa budou ponechána na
odvolací řízení.
4.4. Potvrzení přijetí zápisovým lístkem
Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ nebo na Krajském úřadě dle místa trvalého bydliště.

Uchazeči o studium musí zápisový lístek dodat do školy 10 pracovních dnů po
zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www.sslvt.cz.
4.5. Odvolací řízení
Proti rozhodnutí o nepřijetí se může uchazeč odvolat do 3 pracovních dnů po převzetí nebo doručení
rozhodnutí u Krajského úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává u ředitele školy, který ho předá
zřizovateli.

4.6. Další kola přijímacího řízení
Po 1. kole přijímacího řízení (po potvrzení zápisovými lístky) bude zveřejněno obsazení oborů a počty
volných míst. Na tato volná místa budou vypsána 2. a další kola přijímacího řízení, která již nezahrnují
jednotnou zkoušku z ČJL a MAT zadávanou a vyhodnocovanou CZVV.
Veškeré informace lze získat na webových stránkách školy nebo na telefonu 283970477.
Poznámka: Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě.

5. 1. 2017
Ing. Miloslav Franěk
ředitel školy

