Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na Středním odborném učilišti
plynárenském Pardubice pro školní rok 2018/2019 v prvním kole
přijímacího řízení

Přijímání žáků ke vzdělávání na Středním odborném učilišti plynárenském Pardubice, Poděbradská 93, 530 09
Pardubice, proběhne podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č.
49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.

Předpokládaný počet tříd a orientační počet přijatých žáků do tříletých oborů
vzdělání s výučním listem:
36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení – 1 třída, 30 žáků
36-52-H/01 Instalatér – 1 třída, 30 žáků
36-56-H/01 Kominík – 1 třída, 12 žáků

Přijímací zkoušky pro tyto tříleté obory vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání
s výučním listem, se nekonají.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě těchto kritérií:
1. Splněná povinná školní docházka nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné
školní docházky a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(soutěže, reprezentace školy, atd.)
2. Zdravotní způsobilost – u všech uvedených oborů vzdělání.
3. Bodové hodnocení – průměrný prospěch z předchozího vzdělávání 1,00 až 2,00 – 45 bodů, za každou
desetinu navíc se odečítá 1 bod. Dále se odečítají body za známky: 3 – 1 bod, 4 – 2 body, 5 – 10 bodů.
Za účast na olympiádách a soutěžích se naopak 5 bodů přičítá.

Předpokládaný počet tříd a orientační počet přijatých žáků do čtyřletého oboru
vzdělání s maturitou a do dvouletého oboru vzdělání s maturitou - nástavbového
studia:
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – 1 třída, 30 žáků
36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav (nástavbové studium) – 1 třída, 30 žáků

Zájemci o tyto obory budou konat jednotnou zkoušku formou didaktických testů z:


Českého jazyka a literatury

60 minut, max. počet 50 bodů



Matematiky a jejích aplikací

70 minut, max. počet 50 bodů

V 1. kole přijímacího řízení se bude konat jednotná zkouška formou didaktických testů v termínech:
1. termín ve středu 12. 4. 2018.
2. termín ve středu 16. 4. 2018.
Náhradní termíny jednotné zkoušky formou didaktických testů jsou stanoveny ve dnech:
1. náhradní termín ve čtvrtek 10. 5. 2018.
2. náhradní termín v pátek 11. 5. 2018.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě těchto kritérií:
1. Splněná povinná školní docházka nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné
školní docházky a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(soutěže, reprezentace školy, atd.), nebo doklad o získání středního vzdělání s výučním listem v oboru
vzdělání 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení nebo 36-52-H/01 Instalatér, pokud se uchazeč hlásí
do nástavbového studia.
2. Zdravotní způsobilost.
3. Bodové hodnocení:
a) body za jednotnou zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky –
výsledek jednotné zkoušky uchazeče musí být v součtu obou předmětů minimálně 20 bodů.
b) každý bod získaný v didaktických testech jednotné zkoušky odpovídá 0,6 bodu v bodovém hodnocení
školy. Při maximálním počtu 100 dosažených bodů v testech se do bodového hodnocení započítá 60
bodů.
c) bodové hodnocení průměrného prospěchu v předchozím vzdělávání. Průměr známek 1,00 až 2,00 –
35 bodů, za každou desetinu navíc se odečítá 5 bodů. Za účast na olympiádách a soutěžích se
naopak nejvýše 5 bodů přičítá.
Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno součtem dosažených bodů z obou částí. Uchazeč může dosáhnout
v součtu obou částí maximálního počtu 100 bodů.

Termín podání přihlášek na všechny výše uvedené obory je nejpozději do 1. března 2018!

V Pardubicích 31. 1. 2018
Mgr. Martin Valenta
ředitel školy

