Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
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 2020/2021
v následujících oborech:
37-42-M/01 Logistické a finanční služby

ŠVP Logistické služby (LOS)
ŠVP Finanční služby (FIS)

min. 10 volných míst
min. 7 volných míst

Termín pro podání přihlášky – od 17. 6. do 24. 6. 2020
Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti.
Přihlášku je možné podat osobně v sekretariátu školy, datovou schránkou nebo jinak po předchozí
dohodě na telefonním čísle sekretariátu. Škola zaregistruje přihlášku pod registračním číslem a potvrdí
uchazeči přijetí přihlášky.
Přijímací řízení:
Kritériem pro přijetí školou jsou výsledky studia z posledního ročníku základní školy nebo
odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Do hodnocení uchazeče se započítají výsledky za 1.
pololetí 9. ročníku nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Průměr ze všech předmětů na
vysvědčení a známky z profilových předmětů (z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky) se
přepočítají na body podle níže uvedené tabulky. Body získané za jednotlivé části se sečtou a seřadí
od nejvyšší hodnoty po nejnižší.
Maximální počet bodů je 40.
Kritéria pro přijetí splní uchazeč s minimálním součtem 12 bodů. Přijímáni budou uchazeči do
naplnění kapacity.
Tabulka pro přepočet bodů:
Body

Body

Známka 9. ročník

Český jazyk

Cizí jazyk

Matematika

Průměr všech předmětů

1

10

10

10

1,0 – 1,4

10

2

7

7

7

1,41 – 1.8

7

3

4

4

4

1,81 – 2,2

4

4

1

1

1

2,21 – 2,6

1

5

0

0

0

nad 2,6

0

Nejpozději 25. června 2020 do 12 hodin bude na webových stránkách školy a vchodových dveřích školy zveřejněn seznam
přijatých a nepřijatých uchazečů. Uchazeč bude uveden pod registračním číslem. Účastníci přijímacího řízení a jejich
zákonní zástupci se mohou vyjádřit k podkladům přijímacího řízení 25. 6. 2020 od 8:00 do 9:00.

Zájem o studium potvrdí přijatí uchazeči tím, že nejpozději do 5 dnů od vyhlášení výsledků
odevzdají škole zápisový lístek.
Přijímání uchazečů o studium s předchozím vzděláním v zahraničí
Uchazeči, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, musí mít minimálně kontaktní adresu v České
republice – do přihlášky nutno tuto kontaktní adresu v ČR uvést. K přihlášce přikládají úředně ověřený

překlad vysvědčení z celého 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školní docházky. Uchazeči, kteří
neabsolvovali základní školu v České republice, pohovorem prokazují stupeň znalosti českého jazyka
min. v rozsahu A2. Termín pohovoru je stanoven na 24. 6. 2020 v 10 hodin.
Pokud uchazeči absolvují pohovor, bude bodové hodnocení za prospěch z Českého jazyka nahrazeno
bodovým hodnocením pohovoru, kde uchazeč může získat maximálně 10 bodů.
Přijatí uchazeči s předchozím vzděláním v zahraničí předkládají škole doklad o uznání dosaženého
vzdělání. Vydání dokladu řeší uchazeč nebo zákonný zástupce na příslušném oddělení Magistrátu hl.
m. Prahy. Doklad předloží škole nejpozději do 1. 9. 2020, aby mohlo být přijetí na školu účinné.

Ing. Jana Dušejovská, ředitelka školy

Dotazy:
Ředitelka školy:
Ing. Jana Dušejovská
266 106 230
734 703 557 mobil
dusejovska@sosls.cz
Sekretariát, podatelna
Daniela Zemanová
266 106 279
266 106 496 fax
733 607 942 mobil
zemanova@sosls.cz
Podklady:
www.sosls.cz
http://www.sosls.cz/index.php/kontakty/zakladni-udaje
http://www.sosls.cz/attachments/article/128/Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf

