Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové
Kritéria přijímacího řízení – 2. a další kola pro školní rok 2017/2018
Kritéria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělávání jsou stanovena v souladu se zákonem č.561/2004
Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb.,v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Přijímací řízení:
1. do čtyřletých oborů vzdělání s MZ
se bude konat formou výběrového řízení, tj. zhodnocení dosažených výsledků na ZŠ a dále budou zohledněny
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče podle dále uvedených kritérií. Přijímací zkouška do těchto oborů se
nekoná.
2. do tříletých oborů vzdělání s VL
se bude konat formou výběrového řízení, tj. zhodnocení dosažených výsledků na ZŠ a dále budou zohledněny
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče podle dále uvedených kritérií. Přijímací zkouška do těchto oborů se
nekoná.
3. do denní a dálkové formy nástavbového oboru Podnikání (pro absolventy 3-letých oborů H s vysvědčením o
ZZ a VL)
se bude konat formou výběrového řízení, tj. zhodnocení dosažených výsledků na SŠ a dále budou zohledněny
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče podle dále uvedených kritérií. Přijímací zkouška do těchto oborů se
nekoná.
Zásady při zpracování přihlášek a výsledků v rámci přijímacího řízení:
 Do příslušného kola přijímacího řízení budou zařazeny přihlášky uchazečů, které byly doručeny ředitelce
školy do uvedeného termínu.
 Každé platné zaregistrované přihlášce do 3letého oboru je přiřazeno 25 bodů.
 Uchazeči o studium do jednotlivého oboru vzdělání budou seřazeni sestupně podle počtu bodů
získaných v přijímacím řízení – míru úspěšnosti určuje zisk vyššího bodového hodnocení (1.místo =
nejvyšší) a přijímáni až do výše kapacity stanovené pro přijímací řízení.
 Při dosažení rovnosti bodového hodnocení je postupováno tak, jak je uvedeno v kritériích jednotlivých
oborů vzdělání.
 Minimální hranice pro přijetí:
- u 3letých oborů není stanovena
- u 4letých oborů a nástavbového studia uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, pokud
bude jeho výsledek větší nebo roven 0
 Nutnou podmínkou pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání je zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
v oboru potvrzená lékařem (lékařský posudek) na přihlášce. Netýká se oborů Ekonomika a podnikání a
Podnikání.
 V případě, že uchazeč je z některého z vybraných předmětů nehodnocen nebo ho neabsolvoval či
nedoložil, bude hodnocen „nedostatečnou“.

 Bodové ohodnocení za úspěch v soutěžích může uchazeč obdržet jedině v případě, že tuto skutečnost
doloží současně s přihláškou.
Body mohou být přiděleny za ocenění v soutěžích od okresního kola výše za 1.-3.místo, případně další
výjimečná ocenění.
Body za aktivní činnost v tělovýchovném klubu – tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením sportovního
klubu současně s přihláškou.
 Pokud bude uchazečem cizinec dle §20 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), tj. osoba, která není
státním občanem ČR a získala předchozí vzdělání (základní) v zahraniční škole, pak znalost českého
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto osob
rozhovorem. Nedostatečná znalost českého jazyka a schopnosti se dorozumět a porozumět bude
důvodem nepřijetí uchazeče pro nesplnění podmínek přijímacího řízení.
 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU) – vzhledem k absenci přijímací zkoušky není
relevantní případné předložení posudku školského poradenského zařízení.
 Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny v budově školy Velká na veřejně přístupném místě
bezprostředně po ukončení hodnocení příslušného kola PŘ do příslušného oboru vzdělání a na webu
školy www.sssoghk.cz.
 V jednotlivých kolech bude přijat vždy maximálně možný počet uchazečů.
 Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči v zákonem
stanovené lhůtě bezprostředně po ukončení hodnocení daného kola přijímacího řízení.
 Rozhodnutí o přijetí bude pouze zaznamenáno do správního spisu o přijímacím řízení (neodesílá se).
 Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání – lze podat do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Přijetí uchazeče na místo uvolněné nedoručeným zápisovým
lístkem přijatého uchazeče je možné pouze tehdy, pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení,
avšak nebyl přijat z důvodů kapacitních (je uvedeno v rozhodnutí o nepřijetí).
 Od data zveřejnění přijatých uchazečů musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10
pracovních dnů potvrdit úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy.
Pokud v této době uchazeč zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva vzdělávat se v daném oboru na
střední škole a jeho místo bude obsazeno dalším uchazečem.
 Jednotlivá další kola budou vyhlašování do naplnění stanovené kapacity příslušného oboru.
Termín pro konání těchto kol bude vždy pouze jeden a bude vyhlášen na www.sssoghk.cz

V Hradci Králové dne 10. května 2017

ředitelka školy PhDr.Helena Matyková, v.r.

SŠ SOG Hradec Králové - Kritéria pro přijímací řízení 2017

Ø klasifikace z vybraných předmětů v 1.pol. posledního ročníku ZŠ + 1. a 2.pol.
předposledního ročníku ZŠ přepočtená na body
Ø klasifikace z vybraných předmětů v 1.pol. posledního ročníku SŠ + 2.pol. 1. a 2.
ročníku SŠ přepočtená na body
Bonifikace za:
 prospěch s vyznamenáním za uvedená pololetí
 prospěch do ø1,8 včetně za uvedená pololetí
 schopnosti, vědomosti, zájmy (ocenění za 1.-3.místo
od okresního kola výše; další výjimečná ocenění) –
nutno doložit
 aktivní činnost v TJ – nutno doložit potvrzením
sportovního klubu

3 leté obory

4 leté obory

nástavbové obory

Aranžér
Prodavač (Asistent prod.)
Kuchař-číšník (Kuchař)
Kuchař-číšník (Číšník)
Kadeřník
Zahradník

Fotograf
Fotograf (Technický fotograf)
Kosmetické služby (Kosmetička)
Hotelnictví (Hotelnictví a cest.ruch)
Zahradnictví
Ekonomika a podnikání (Obch.manag.)
Ekonomika a podnikání (Sport. manag.)
CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY, CHE, DEJ, ZEM
0 – 50 bodů

Podnikání (denní forma)
Podnikání (dálková forma)

CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY,
CHE, DEJ, ZEM
0 – 50 bodů

xxx
CJL, CIJ, MAT
0 – 50 bodů

xxx

xxx

xxx
max. 3 x 3 body

max. 3 x 3 body
xxx

max. 3 x 3 body
xxx

max. 3 body

max. 3 body

max. 3 body

xxx

pouze pro Sportovní management
3 body

xxx

Odečet bodů za:


sníženou známku z chování za každé uvedené pololetí

uspokojivé -3 bodů
neuspokojivé -5 bodů

uspokojivé -3 bodů
neuspokojivé -5 bodů



ukončení ZŠ v nižším než 9.ročníku

v 8. ročníku -5 bodů
v 7. ročníku -10 bodů

xxx



ohodnocení známkou „dostatečný“ a „nedostatečný“
v uvedených pololetích
v předmětech CJL, CIJ, MAT

Při rovnosti bodů rozhoduje:
 nižší součet známek za uvedená pololetí
 průměrný prospěch všech předmětů
V Hradci Králové dne 10. května 2017

xxx

CJL + CIJ + MAT
v 1.pololetí 9.třídy ZŠ

za každý předmět a pololetí
dostatečný -5 bodů
nedostatečný -10 bodů

CJL + CIJ + MAT
v 1.pololetí 9.třídy ZŠ
ředitelka školy PhDr.Helena Matyková, v.r.

uspokojivé -3 bodů
neuspokojivé -5 bodů
(pouze u denní formy)
xxx
za každý předmět a pololetí
dostatečný -5 bodů
nedostatečný -10 bodů

CJL + CIJ + MAT
v 1.pololetí 3.ročníku SŠ

