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Přijímací řízení na vyšší odbornou školu ČZA Mělník 

pro školní rok 2020/2021 

I. Podmínky účasti uchazeče při přijímacím řízení 

1. Ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání doložené      
vysvědčením o maturitní zkoušce. 

2.   Řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška ke vzdělávání ve vyšší odborné 
škole včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný obor.  

II. Základní propozice 

1. Lhůta pro podání přihlášky ke vzdělávání je 31. květen kalendářního roku,  
ve kterém chce uchazeč zahájit vzdělávání. 

2. Uchazeč na VOŠ ČZA Mělník se může účastnit jen jednoho termínu přijímacího 
řízení do ročníku (tzn. uchazeč, který neuspěl v 1. termínu, nemůže přijímací řízení 
opakovat ve 2. termínu či v následujících termínech). 

3. Pro školní rok 2020/21 je stanoven 1. termín na 23. června 2020 pro denní  
a dálkovou formu studia,  2. termín se bude konat pro obě formy studia 28. srpna 
2020 pouze v případě, že nebude kapacita naplněna v prvním kole přijímacího řízení.  
V případě, že bude volná kapacita v 1. ročníku denní nebo dálkové formy studia, 
vypíše ředitelka školy i další termíny přijímacího řízení v září a říjnu 2020. 

4. Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu: 

Denní forma studia - v přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle:  

a) výsledku maturitní zkoušky (ukončené středoškolské vzdělání; vyznamenání  
u maturitní zkoušky znamená automatické přijetí uchazeče ke studiu), 
b) rozhovoru o osobní a odborné motivaci uchazeče ke studiu. 
 
Dálková forma studia - v přijímacím řízení ředitelka školy hodnotí uchazeče podle: 

a) výsledku maturitní zkoušky (ukončené středoškolské vzdělání), 
b) rozhovoru o osobní a odborné motivaci uchazeče ke studiu. 
 
5. Pokud uchazeč odstoupí z některé části přijímacího řízení, je z přijímacího řízení 
vyřazen. V případě nedodání maturitního vysvědčení je uchazeč rovněž vyřazen  
a správní řízení se ukončuje. Uchazeč má však možnost podat novou přihlášku  
v dalším kole přijímacího řízení, kterou již doloží maturitním vysvědčením. 



6. Uchazeči budou přijímáni dle pořadí sestaveného sestupně podle dosaženého 
počtu bodů. 

7. Počty uchazečů pro přijetí 

DENNÍ FORMA STUDIA DÁLKOVÁ FORMA STUDIA 

Celkový počet přijímaných studentů ve všech kolech přijímacího řízení/z toho volná 
místa pro potřebu odvolacího řízení: 

45 / 0 60 / 0 

Po zápisu do 1. ročníku 

Doplnění za již přijaté uchazeče, kteří nepotvrdili nástup do školy, nebo k zápisu  
do 1. ročníku školního roku 2020/21 nenastoupili: 

Nepřijatí uchazeči s nejlepšími výsledky  
dle pořadí do naplnění kapacity školy  
pro denní formu studia přijímaných 
z obou termínů přijímacího řízení v rámci 
autoremedury; pokud nebude těmito 
uchazeči kapacita naplněna, budou 
vypsány další termíny přijímacího řízení v 
září a říjnu 2020. 

Nepřijatí uchazeči s nejlepšími výsledky 
dle pořadí do naplnění kapacity školy 
pro dálkovou formu studia přijímaných 
z obou termínů přijímacího řízení 
v rámci autoremedury; pokud nebude 
těmito uchazeči kapacita naplněna, 
budou vypsány další termíny přijímacího 
řízení v září a říjnu 2020. 

 

8. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí/nepřijetí ke studiu na VOŠ ČZA 
Mělník bude vyřizováno zřizovatelem školy prostřednictvím ředitelky školy  
dle platných předpisů.  

III. Kritéria hodnocení přijímacího řízení 

1. Posouzení výsledku maturitní zkoušky (ukončené středoškolské vzdělání). 
2. Rozhovor o osobní a odborné motivaci uchazeče ke studiu. 
 

Hodnocení: 
denní forma:     40 %  :  60 % (výsledky studia : zhodnocení rozhovoru) 
dálková forma: 30 %  :  70 % (výsledky studia : zhodnocení rozhovoru) 
 

 

V Mělníku 3. února 2020 

           PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. 
                        statutární zástupce ředitelky školy 


