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Střední odborné učiliště DAKOL, 

                                          735 72 Petrovice u Karviné 570 

                                                                                                                                                                            

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letém oboru „H“ středního vzdělávání 

s výučním listem v denní formě studia: 
 
23-51-H/01 Strojní mechanik       8 

23-56-H/01 Obráběč kovů     12 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel    8 

36-52-H/01 Instalatér        6 

65-51-H/01 Kuchař-číšník       5 

66-51-H/01 Prodavač      12 

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér     9 

 

Kritéria přijímacího řízení: 

1. Podání přihlášky pro zvolený obor se všemi čitelně vyplněnými kolonkami  

 ke stažení viz Formuláře ke stažení. 

2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - ke stažení viz Formuláře ke stažení. 

3. Ukončení povinné školní docházky. 

1. V případě ukončení povinné školní docházky v 7. a nižším ročníku je nutno doložit „Doporučení školského 

poradenského zařízení“. V případě, kdy uchazeč nemá platné doporučení ze Speciálního pedagogického 

centra, může zažádat o vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru při Vyšší odborné škole DAKOL a Střední 

škole DAKOL, o.p.s. 
4. V případě ukončení povinné školní docházky ve třídě, oddělení, skupině nebo škole zřízené pro žáky podle                

§ 16 odst. 9 školského zákona je nutno doložit doporučení školního poradenského zařízení, jehož součástí je 

navržení míry podpůrného opatření. 

5. Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 

docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního 

vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.  

Uchazeči budou přijímáni bez příjímací zkoušky až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání na 

základě bodového vyhodnocení: 

A. u uchazečů vycházejících přímo ze základní školy - průměru prospěchu za poslední tři pololetí ZŠ; 

 u uchazečů, kteří se nehlásí přímo ze základní školy (např. ze střední školy, úřadu práce aj.) - průměru 

prospěchu z posledního ročníku na základní škole; 

B. podle ročníku ukončení povinné školní docházky; 

C. známky z chování za poslední pololetí; 

D. účast na soutěžích (školních, regionálních, národních…) 
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1,00 - 1,5 46 2,51 – 2,6  26 3,51 – 3,6 6 

1,51 – 1,7 44 2,61 – 2,7 24 3,61 – 3,7 4 

1,71 – 1,8 42 2,71 – 2,8 22 3,71 – 3,8 2 

1,81 – 1, 9 40 2,8 – 2,9 20 3,81 – 3,9 0 

1,91 – 2,0 38 2,91 – 3,0 18 Soutěž 2 

2,01 – 2,1 36 3,01 – 3,1 16 Chování  2 -2 

2,11 – 2,2 34 3,11 – 3,2 14 Chování  3 -3 

2,21 – 2,3 32 3,21 – 3,3 12 8. třída -3 

2,31 – 2,4 30 3,31 – 3,4 10 7. třída -5 

2,41 – 2,5 28  3,41 – 3,5 8  6. třída -10 

 

V případě rovnosti bodů rozhodne lepší známka: 1) z českého jazyka, 2) z matematiky, 3) cizího jazyka, v 1. pololetí posledního 

ročníku 

 

 

 


