
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 

Sokolská 288, 563 01 Lanškroun 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ   

 

69-41-L/01  Kosmetické služby (ŠVP – Kosmetička) 
 

Do oboru vzdělávání bude přijímáno 30 žáků 

 

Přijímací řízení je stanoveno na 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023 

Náhradní termíny jsou 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023 

 

Kritéria hodnocení: 

 

1/  Hodnoceny budou studijní výsledky z 1. pololetí poslední ukončené třídy  

  (např. 9. třída) základní školy, a to celkový průměr na jedno desetinné  

  místo.  

  Uchazeč může získat maximálně  50 bodů, tzn. za průměr 1 – 50 bodů, za  

  průměr 1,1 – 49 bodů, za 1,2 – 48 bodů atd. Za každý o jednu desetinu horší 

  průměr se odečítá jeden bod. Váha je 30 %. 

 

2/ Hodnocena bude účast ve školních soutěžích a olympiádách. Za školní kolo bude 

  uděleno 5 bodů, za okresní 10 bodů, za krajské 15 bodů a za celostátní 20 bodů. 

  Váha je 10 %. 

 

3/ Kritériem při určování pořadí přijímaných žáků je vykonání jednotného testu, 

které se bude konat v 1. termínu dne 13. 4. 2023  (náhradní termín - 10. 5. 2023)  

a ve 2. termínu dne 14. 4. 2023 (náhradní termín 11. 5. 2023). Testy se budou 

konat z českého jazyka a literatury a matematiky, za každý test je možné získat 

nejvýše 50 bodů. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání je získání 

minimálně 25 bodů ze 100 možných v součtu obou testů. Váha testu v přijímacím 

řízení je stanovena na 60 %. 

 

4/ Při rovnosti bodů dvou a více uchazečů se u rozhodnutí o přijetí či   

  nepřijetí bude přihlížet ke studijním výsledkům v 1. pololetí poslední ukončené 

  třídy ZŠ v předmětech cizí jazyk, matematika a chemie.  

 

5/ Kritéria pro cizince (zejména pro žáky z Ukrajiny) 

 Pokud bude žákovi (cizinci) prominuta jednotná zkouška z českého jazyka 

a literatury, potřebuje žák získat nejméně 13 bodů  z jednotné zkoušky 

z matematiky. Žák cizinec bude konat pohovor k ověření znalosti českého 

jazyka, nezbytné pro vzdělávání v tomto oboru. Pohovor se hodnotí 

„uspěl-neuspěl“. Termín pohovoru bude v termínu 12. 4. – 14.4. 2023. 

 

! Podmínkou přijetí je též úspěšné ukončení základní školní docházky! 

 

V dalších kolech přijímací řízení se nebude konat jednotný test, uchazeči budou 

hodnoceni podle bodu 1, 2 a 4.  
 

 

 


