č. j. VOŠaSŠ/VP/4/2020-Doč

VYHLÁŠENÍ TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném
znění, zákonem č. 500/2004 Sb. v platném znění, nařízením vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění
a vyhláškou č.10/2005 Sb. termín a kritéria pro jednotlivá kola přijímacího řízení do prvního ročníku
oborů vyšší odborné školy:
•

72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika

1. Přihlášení ke studiu:
Ve třetím kole přijímacího řízení vyjádří uchazeči zájem o studium na škole podáním přihlášky ke
studiu na platném formuláři s řádně vyplněnými údaji nejpozději do 18. 9. 2020 ředitelce Vyšší
odborné školy a Střední školy, s. r. o.

Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení, je uvažováno s datem nejzazšího
odevzdání přihlášek 9. 10. 2020.
Podání přihlášky je podmíněno uhrazením manipulačního poplatku ve výši 200 Kč.

Každému přihlášenému uchazeči je prostřednictvím zaslané pozvánky k přijímacímu řízení přiděleno
registrační číslo. Současně s přiděleným registračním číslem jsou zaslány informace
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelkou
školy. Pozvánka je zaslána nejpozději 7 dní před konáním přijímacího řízení.
2. Termíny příjímacího řízení
Třetí kolo přijímacího řízení bude konáno dne 2. 10. 2020.

Pokud bude rozhodnuto o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení, je uvažováno s datem přijímacího
řízení 21. 10. 2020.
O případném konání čtvrtého kola přijímacího řízení bude rozhodnuto do 2. října 2020.

3. Počet přijímaných uchazečů:
72-42-N/04 Mediální komunikace a žurnalistika: 6

4. Kritéria přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči jsou přijímáni podle kritérií:
• Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném počtem získaných bodů.
• Body jsou uchazečům přidělovány dle průměrného prospěchu v pololetí posledního ročníku
střední školy (viz tabulka níže). Průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě
desetinná místa.
• Každý uchazeč, který zašle na e-mailovou adresu školy vosss@vosss.cz motivační dopis ke
studiu (rozsah min. 900 znaků) před vyhlášeným datem přijímacího řízení, získá navíc 10
bodů.
• Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu
přijímaných studentů
• Při rovnosti průměrného prospěchu bude stanoveno pořadí uchazečů podle průměrného
výsledku maturitní zkoušky (výsledek s přesností na dvě desetinná místa).
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení středoškolského či gymnaziálního vzdělání
s maturitní zkouškou.

Průměrný prospěch za
pololetí posledního ročníku
střední školy
1,00
1,01-1,10
1,11-1,30
1,31-1,50
1,51-1,70
1,71-1,90
1,91-2,10
2,11-2,30
2,31-2,50
2,51-2,70
2,71-2,90
2,91-3,10
3,11-3,30
3,31-3,50
3,51 a vyšší

Bodové
ohodnocení
30
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

5. Termín a způsob zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Varianty výsledků přijímacího řízení:
 přijetí uchazeče na základě pořadí stanoveného podle výsledků přijímacího řízení
 nepřijetí uchazeče pro větší počet uchazečů, kteří lépe vyhověli kritériím přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se zákonnými předpisy nejpozději do sedmi
dnů po konání přijímacího řízení na www.vosss.cz a na úřední desce školy pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů se považuje sdělení o přijetí za oznámené. Nepřijatým uchazečům bude odesláno
rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ke
vzdělávání ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. 10. 2020. Pokud se
uchazeč bez omluvy k zápisu nedostaví, je neúčast považována za nezájem o studium. Přesný termín
zápisu bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webových stránkách školy.

6. Obecné ustanovení
V souladu s § 36 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) má účastník řízení právo nahlížet do spisu, činit si
výpisy či žádat o pořízení kopie spisu.

České Budějovice 8. září 2020

Ing. Zdeňka Dočekalová v. r.
ředitelka

