Střední odborná škola logistických služeb
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Střední odborná škola logistických služeb se sídlem Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 vyhlašuje druhé
kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023 v následujícím oboru:
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
pro zaměření:
ŠVP Logistické služby (LOS)

min. 18 volných míst

ŠVP Finanční služby (FIS)

min. 12 volných míst

Termíny pro podání přihlášky: 11. 5. - 17. 5. 2022 do 14 hodin
Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti a
výpisem z výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Pokud přijímací zkoušku uchazeč nekonal, bude 20. 5. od 8 hodin konat náhradní školní přijímací
zkoušky v rozsahu shodném s jednotnou přijímací zkouškou pro rok 2022. Škola bude takového
uchazeče kontaktovat a pošle pozvánku k přijímací zkoušce.
Přihlášku je možné podat osobně na adrese odloučeného pracoviště školy Pod Táborem 300, 190
00 Praha 9 denně od 13 do 16 hodin, datovou schránkou, případně jinak po předchozí dohodě na
telefonním čísle sekretariátu (228 229 063) nebo e-mailu sekretariat@sosls.cz. Škola zaregistruje
přihlášku pod registračním číslem a potvrdí uchazeči její přijetí.
Kritériem pro přijetí jsou výsledky studia z posledního ročníku základní školy nebo odpovídajícího
ročníku víceletého gymnázia a výsledky jednotné (školní) přijímací zkoušky.
Nejpozději 24. 5. 2022 v 16 hodin bude na webových stránkách školy a u vchodu do areálu odloučeného
pracoviště zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeč bude uveden pod registračním
číslem. Účastníci přijímacího řízení nebo jejich zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům
přijímacího řízení 23. 5. 2022 od 8 do 12 hodin. Podklady k přijímacímu řízení budou po předchozí
telefonické domluvě (228 229 063) připraveny v sekretariátu odloučeného pracoviště školy na adrese
Pod Táborem 300/7, 190 00 Praha 9.
Zájem o studium potvrdí přijatí uchazeči tím, že nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků
odevzdají škole zápisový lístek.
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Kritéria pro přijetí v 2. kole přijímacího řízení:
a) Hodnocení výsledků studia na základní škole
Do hodnocení uchazeče se započítají výsledky za 1. pololetí 9. ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletého
gymnázia. Sčítá se průměr ze všech předmětů na vysvědčení a známky z profilových předmětů (z českého jazyka,
anglického jazyka nebo případně jiného 1. cizího jazyka a matematiky).
Hodnocení výsledků studia na základní škole tvoří 40 % celkového hodnocení.
Celkem může uchazeč získat maximálně 40 bodů.
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b) Hodnocení výsledků přijímací zkoušky (státní nebo náhradní školní zkoušky) 2022

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení přijímací zkoušky. Uchazeč může získat
z každého písemného testu 50 bodů. Tyto body budou přepočteny tak, aby za každý předmět (matematika i český
jazyk) získal uchazeč maximálně 30 bodů.
Celkem může uchazeč získat maximálně 60 (2 x 30) přepočtených bodů.
Přepočet bodového hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky: 30/50 x počet získaných bodů.
Příklad bodového hodnocení žáka:

Státní část 30 + 30 = max. 60 bodů

Školní část

max. 40 bodů
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Celkem SČ

SČ + ŠČ = 31,2 + 22 = 53,2 bodů

Celkem ŠČ

22 bodů

Celkem získal uchazeč 53,2 bodů (31,2 + 22 = 53,2) a splnil kritéria pro přijetí.
c) Celkové hodnocení výsledků přijímací zkoušky
Výsledky hodnocení státní a školní části budou sečteny (konto uchazeče) a seřazeny od nejvyššího (nejlepší) po
nejnižší součet (nejhorší). Minimální celkové bodové hodnocení (konto uchazeče) pro splnění podmínek
přijímacího řízení je v součtu obou částí 50 bodů.
Při shodném výsledku rozhoduje o pořadí:
1. výsledek přijímací zkoušky z matematiky
2. průměr na vysvědčení za první pololetí 9. ročníku

Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí
Uchazeči, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce
přikládají úředně ověřený překlad vysvědčení z celého 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školní docházky a
výsledky jednotné přijímací zkoušky, pokud ji konali.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.
(§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční
služby, škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a
lexikální struktury v českém jazyce.
Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před komisí následovně:
Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního
vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze
nad textem.
Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšné složení zkoušky je stanovena hranice 5 bodů.
Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko ke schopnosti studovat daný obor vzdělání.
V případě nesouhlasného stanoviska účastník nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.
Termín pohovoru je stanoven na 20. 5. 2022 v 10 hodin.
Přijatí uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí předkládají škole doklad o uznání dosaženého vzdělání, pokud
to z dokladů předložených při přijímacím řízení není patrné. Vydání dokladu řeší uchazeč nebo zákonný zástupce
na příslušném oddělení Magistrátu hl. m. Prahy. Doklad předloží škole nejpozději do 1. 9. 2022, aby mohlo být
přijetí na školu účinné.
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