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Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  

a stanovení jeho kritérií 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné 
školy, Praha 5, Drtinova 3/498 první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku denního studia. 

 

Pro školní rok 2023/2024 budou přijímáni ke studiu uchazeči do těchto čtyřletých oborů dle 

zaměření školních vzdělávacích programů: 

V oboru  68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost předpokládáme otevřít 

2 třídy se zaměřením Právní a diplomatické služby (60 žáků) 

1 třídu se zaměřením Právní akademie (30 žáků)  
 

V oboru  75-41-M/01 Sociální činnost předpokládáme otevřít  

1 třídu se zaměřením Právní a sociální služby (30 žáků). 

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně 

nebo poštou na předepsaném tiskopisu nejpozději do 1. března 2023.  

Uchazeč uvede na přihlášce kromě oboru také zaměření, pokud má zájem o dvě zaměření, je třeba 
podat dvě přihlášky. Přihláška musí být potvrzena základní školou nebo jsou její součástí úředně 

ověřené kopie vysvědčení za 8. a 9. ročník ZŠ. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského 

poradenského zařízení, na jehož základě rozhodne ředitelka školy o uzpůsobení podmínek pro 
konání jednotné zkoušky.  

Pro vzdělávací program Právní a sociální služby je na přihlášce požadována zdravotní způsobilost 

potvrzená lékařem.  

Podmínky přijímacího řízení 

Uchazeči konají jednotnou zkoušku z předmětu Český jazyk a literatura a předmětu 

Matematika. Písemné testy připravuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
(CERMAT). 

Školní přijímací zkouška se nekoná. 

Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínech 13. dubna 2023 ve škole uvedené na přihlášce na 
1. místě a 14. dubna 2023 ve škole uvedené na přihlášce na 2. místě. 

Každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku dvakrát, pro hodnocení se započítává vždy lepší 
výsledek z obou testů.  

K ověření totožnosti předloží uchazeč občasný průkaz nebo cestovní pas nebo jiný osobní doklad 
s fotografií. 

Pozvánku ke konání jednotné zkoušky s registračním číslem obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před 

termínem zkoušek.  
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Kritéria hodnocení 

1. Výsledky jednotné zkoušky – maximální počet bodů je 100.  
     Český jazyk a literatura (max. 50 bodů), Matematika (max. 50 bodů). 

2. Hodnocení průměrného prospěchu z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí  

     9. ročníku ZŠ (bez chování) – maximální počet bodů je 60. 

Hodnotí se celkový průměr (CPP) ze tří hodnot průměrných prospěchů za tři pololetí. Prospěch 1,00 

je hodnocen 60 body a za každou setinu průměrného prospěchu odečteno 0,5 bodu. Počet bodů za 
průměrný prospěch je vypočítán podle vzorce 60-(CPP-1)*50. Nejnižší hodnota je 0.  

(V přijímacím řízení nelze hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

V případě, že by k tomu mělo dojít, se duplicitně započítá 1. pololetí roku 2019/2020. ) 

Maximální bodový zisk uchazeče v přijímacím řízení je 160.  

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí určeného celkovým počtem bodů. 
V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch ze ZŠ. V případě i této 
shody pak rozhoduje vyšší bodové hodnocení z testu z českého jazyka.  

 

Oznámení výsledků 

Centrum zpřístupní hodnocení jednotné zkoušky škole nejpozději 28. dubna 2023. 
Výsledky přijímacího řízení, resp. seznam přijatých uchazečů a také pořadí uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve 

vestibulu školy do 2. května 2023. 

Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, 

že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní 
účinky tohoto rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v této střední škole. 

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude vydáno při odevzdání zápisového lístku. Zápisový 

lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad.  

Rozhodnutí o nepřijetí se odesílá poštou. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. 
Odvolání se podává prostřednictvím Střední odborné školy, Praha 5, Drtinova 3/498, a rozhoduje 
o něm Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Zvláštní ustanovení 

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí 

Uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, které získali předchozí vzdělání v zahraniční 
škole mimo území ČR, mohou písemně požádat o prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka. 

Tito uchazeči musí prokázat podle § 20 odst. 4 školského zákona znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, rozhovorem. Pokud uchazeč u tohoto rozhovoru neuspěje, 

není z důvodu nesplnění kritérií hodnocení přijat.  
Tito uchazeči k přihlášce ke střednímu vzdělávání přikládají ověřené kopie vysvědčení ze 
zahraniční školy a současně  úředně ověřený překlad těchto vysvědčení do jazyka českého. 

K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je nutno převést hodnocení na klasifikaci 
používanou v České republice. Při hodnoceni je postupováno v souladu s §14 vyhlášky 

č. 353/2016 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného pořadí, které 
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka.  
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Cizinci podle Lex Ukrajina 

Uchazeči z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR, mají právo na základě jejich 

žádosti připojené k přihlášce konat písemný test jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském 
jazyce. Povinnost ověřit znalost českého jazyka rozhovorem ale zůstává zachována. 

Uchazeči, kteří budou omluveni z 1. nebo 2. termínu jednotné zkoušky, budou konat testy 
v náhradním termínu, který je stanoven na 10. a 11. května 2023. 

V Praze dne 17. ledna 2023 

 
 

 
 
 

 
 

PaedDr. Pavla Nedomová  
ředitelka 


