
 

Maturitní obory – dálková forma vzdělávání 

 

 

 Přijímací zkouška se nekoná, uchazeči budou přijati na základě hodnocení průměrného 

prospěchu.  

Kritéria pro přijetí: 

 vyučení ve tříletém učebním oboru s návazností na obor nástavbového studia podle 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 

vyšším odborném vzdělávání, v platném znění 

 pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů, které uchazeč 

získá za: 

- průměrný prospěch za 1. pol. 3. ročníku SOU………. 50 % 

- průměrný prospěch za 2. pol. 2. ročníku SOU ……… 50 % 

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhoduje lepší známka z předmětů v pořadí 

matematika, český jazyk, cizí jazyk za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

K vyplněné přihlášce je nutné doložit tyto doklady: 

- úředně ověřenou kopii výučního listu 

- prosté kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku učebního oboru 

 

 

 

 splnění povinné devítileté školní docházky 

 zdravotní způsobilost posouzená na základě vyjádření lékaře (potvrzeno na 2. straně 

přihlášky) 

 pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého procentuálního hodnocení, které uchazeč 

získá za: 

- průměrný prospěch za 1. pol. 9. ročníku ZŠ……………………… 50 % 

- průměrný prospěch za 2. pol. 9. ročníku ZŠ ……………….…….. 50 % 

V případě rovnosti procentuálního hodnocení rozhoduje lepší hodnocení 

z přijímací zkoušky, příp. lepší známka z předmětů v pořadí český jazyk, 

matematika, cizí jazyk za 2. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Pokud uchazeč již studovat ve střední škole, bude posuzován jeho prospěch v posledním 

(úspěšně) ukončeném ročníku střední školy. 

LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY RVP 37-42-L/51 

 

 

 

 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY RVP 37-41-M/01 

 

 

 

 



K vyplněné přihlášce je nutné doložit tyto doklady: 

- úředně ověřenou kopii vysvědčení z 9. ročníku základní školy  

- nebo úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního úspěšně ukončeného ročníku 

SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce, 

vysvědčení o státní zkoušce  

 

Právní předpisy: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění (školský zákon) 

 Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  


