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V Litvínově 21.1. 2021 

 
KRITÉRIA 

pro přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole 

pro školní rok 2020/2021 

 

V souladu s §184 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)  v platném znění a v souladu 

s §171 zákona č. 500/2004 (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů vydává ředitel  

Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí- 

Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 

pro školní rok  2021/2022  tato kritéria pro přijetí ke vzdělávání: 

 

1. Jednotná přijímací zkouška 

Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT – 43073/2020 – 3 ze dne 5.1.2021 se 

Jednotná přijímací zkouška nekoná. 

 

2. Školní přijímací zkouška 

 

a) 1. kriterium pro přijímání : Obecné studijní předpoklady (OSP) – písemný uzavřený test 

zaměřený na životní prostředí a přírodu. Zkouška bude konána distanční formou. Maximální 

počet získaných bodů je 50.  

b) 2. kriterium pro přijímání: Průměrný prospěch vzdělávání v 1.pololetí 9. ročníku na základní 

škole. (PP). Maximální počet bodů je stanoven z celkového počtu uchazečů v 1.kole. 

c) V případě, že počet uchazečů v 1.kole bude maximálně  50, písemný test OSP se nekoná a 

o pořadí uchazečů rozhoduje pouze průměrný prospěch (PP). Informaci o případném 

nekonání přijímací zkoušky odešle ředitel školy na adresu zákonného zástupce uchazeče po 

1. březnu 2021. 

d) V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů bude přihlédnuto k dalším skutečnostem, 

které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

e) Talentové zkoušky se nekonají. 
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Pro obor 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

je stanoven počet přijímaných žáků na 50. 

 

 

Stanovení celkového počtu bodů  

 

Počet bodů se určuje podle vzorce a podle váhy takto: 

PP x 0,8 + OSP x 0,2 

 

Příklad: 

Prospěch = 40 

OSP = 45 

Celkový počet bodů uchazeče = 40 x 0,8 + 45 x 0,2 = 32 + 9 = 41 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Šťovíček 

                     ředitel školy 
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