
 
 
 
 

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově 

 
 
 

DIČ:CZ00832375 
Bankovní spojení: ČSOB Most, 615209273/0300 
E-mail: schola@humanitas.cz www.humanitas.cz 

Ukrajinská 379, 436 01 LITVÍNOV 
Tel.: 476 752 753, 476 111 226 

 
V Litvínově 7.10. 2019 

 
KRITÉRIA 

pro přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 

ve škol. roce 2020/2021 

2.kolo 

 
V souladu s §60 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)  v platném znění a v souladu 

s s vyhláškou 353/2016 vydává ředitel  

Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí- 

Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 

pro školní rok  2019/2020  tato kritéria pro přijetí ke vzdělávání: 

 

1. Jednotná přijímací zkouška 

Podle §60, odst.5 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)  se koná přijímací zkouška z českého 

jazyka a literatury a z matematiky. 

 

2. Školní přijímací zkouška 

 

a) Přijímací zkoušky se nekonají.  

b) Talentové zkoušky se nekonají. 

c)  Kritériem pro přijetí je pořadí přihlášeného uchazeče sestavený podle  průměru výsledků 

vzdělávání v 1. pololetí 9. ročníku na základní škole. 

d)  V případě stejného průměru bude přihlédnuto k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 

 

Pro obor 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

je stanoven počet přijímaných žáků na 50. 

 

 

 Mgr. Milan Šťovíček 

                     ředitel školy 
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Stanovení celkového počtu bodů  
 
Počet bodů se určuje podle vzorce 
 
(Mat + Čj) x 0,6 + Prospěch x 0,4 
 
Mat …………počet bodů z matematiky (max. 50) 
Čj …………..počet bodů z českého jazyka (max. 50) 
Prospěch ….počet bodů za průměrný prospěch (maximum bodů je celkový počet 
                     přihlášených uchazečů v 1. kole) 
  
Příklad: 
Počet získaných bodů: 
Mat (Test z matematiky) = 38 
Čj (Test z českého jazyka) = 40 
Prospěch = 45 
 
Celkový počet bodů uchazeče = (38 + 40) x 0,6 + 45 x 0,4 = 46,8 + 18 = 64,8 
 
 

 


