Střední škola služeb, obchodu a gastronomie
www.sssoghk.cz
Velká 3, Hradec Králové
tel.: 725 725 819
kontaktní email pro informace: baranova@sssoghk.cz

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
pro 1. kolo do všech 3letých oborů vzdělání
Ředitelka Střední školy služeb, obchodu a gastronomie vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok
2021/2022 do jednotlivých oborů vzdělání - tříletých vzdělávacích programů poskytujících střední
vzdělání s výučním listem.
Kritéria přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání jsou stanovena v souladu se zákonem
č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhl. č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a
s Opatřením obecné povahy, vydaným MŠMT dne 5. a 14. ledna 2021.
Součástí těchto kritérií je přehled oborů vzdělání se stanovenými nejvyššími počty přijímaných
uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
obor vzdělání- název ŠVP, do kterého se uchazeč hlásí

65-51-H/01 Kuchař-číšník - KUCHAŘ
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ČÍŠNÍK
65-51-H/01 Kuchař-číšník – KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
29-54-H/01 CUKRÁŘ
29-53-H/01 PEKAŘ
66-51-H/01 Prodavač – SPECIALISTA PRODEJE
66-52-H/01 ARANŽÉR
69-51-H/01 KADEŘNÍK
41-52-H/01 ZAHRADNÍK
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Přijímací řízení:
Do všech tříletých oborů vzdělání s VL se bude konat formou výběrového řízení, tj. zhodnocení dosažených
výsledků na ZŠ za poslední 2 roky povinné školní docházky, včetně chování, podle dále uvedených kritérií.
Přijímací zkouška do těchto oborů se nekoná.
Důležitá data pro 1. kolo přijímacího řízení do 3letých oborů:
poslední termín pro odevzdání přihlášky ke studiu
zasílání informací k PŘ
možnost zákonného zástupce (zletilého uchazeče) vyjádřit se k podkladům
vedoucím k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče
zveřejnění výsledků PŘ školou
zákonný zástupce uchazeče (zletilý uchazeč) má možnost si vyzvednout
rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři č. 303 (ev. dle tel. domluvy)
odeslání nepřevzatých rozhodnutí o nepřijetí

1.3.2021
od 19.3.2021
21.4.2021
(10-12 hod)
22.4.2021
do 12 hod
22.4.2021
(14 – 18 hod)
26.- 27.4.2021

Zásady při zpracování přihlášek a výsledků v rámci přijímacího řízení:
 Do 1. kola přijímacího řízení budou zařazeny přihlášky uchazečů, které byly doručeny ředitelce
školy nejpozději do 1. března 2021.
 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 3letých
oborů vzdělání.
Uchazeč předkládá vysvědčení za poslední 2 roky povinné školní docházky, přičemž je legislativně
stanoveno s ohledem na epidemickou situaci ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020, že z kritérií PŘ je
vyjmuto hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 (tzn. 2. pololetí 8. třídy ZŠ, případně 2. pololetí
7. třídy v případě ukončení PŠD v nižším než 9. ročníku).
Pro účely přijímacího řízení je povinnost převést případné slovní hodnocení na známky.
 Nutnou podmínkou pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání je zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
v oboru potvrzená lékařem (lékařský posudek) na přihlášce. V případě nesplnění tohoto kritera =
nedoložení nebo lékař vydá negativní stanovisko, nemůže být uchazeč ke vzdělávání přijat.
 Podmínky pro přijetí:
Uchazeč musí získat kladné bodové ohodnocení a doložit kladný závěr o zdravotní
způsobilosti k oboru, aby splnil podmínky př. řízení pro přijetí.
Pokud získá méně než 0 bodů nebo nedoloží zdravotní způsobilost (případně je zdr.
nezpůsobilý), kritéria př. řízení nesplnil a ke vzdělávání nebude přijat.
 Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny v budově sídla školy na veřejně přístupném místě
bezprostředně po ukončení hodnocení příslušného kola PŘ do příslušného oboru vzdělání a na
webu školy www.sssoghk.cz dle výše uvedeného harmonogramu.
 V jednotlivých kolech bude přijat vždy maximálně možný počet uchazečů.
 V případě, že uchazeč neuvede na přihlášce hodnocení z některého vybraného předmětu nebo
bude z tohoto předmětu nehodnocen nebo uvedený předmět neabsolvoval, bude pro potřebu
přijímacího řízení použito hodnocení stupněm „nedostatečný“.
 V případě, že uchazeč neuvede v přehledu hodnocení ze ZŠ klasifikaci z chování, bude uplatněn
maximální odečet bodů za toto kritérium.
 Pokud bude uchazečem osoba, která není státním občanem ČR a získala předchozí vzdělání v
zahraniční škole (§20 zákona 561/2004 Sb. v platném znění), pak při přijímacím řízení znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola u těchto
osob prezenčně rozhovorem. V případě, že neprokáže znalost vyučovacího jazyka v oblasti ústního
a písemného projevu, nebude ke vzdělávání takový uchazeč přijat.
Tento uchazeč doloží spolu s přihláškou předcházející vzdělání v originálním znění vysvědčení
z posledních dvou ročníků (ověřené kopie) a úředně ověřené překlady těchto vysvědčení;
nostrifikaci v případě, že již bylo dosaženo stupně vzdělání (základní, střední aj.).
 Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči v zákonem
stanovené lhůtě bezprostředně po ukončení hodnocení daného kola přijímacího řízení nebo bude
mít zákonný zástupce uchazeče (zletilý uchazeč) možnost si toto rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout
osobně.
 Rozhodnutí o přijetí bude pouze zaznamenáno do správního spisu o přijímacím řízení (neodesílá
se a ani se nevyhotovuje).

 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 (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.
 Pokud nebude kapacita některého oboru po 1. kole přijímacího řízení naplněna, bude vyhlášeno 2.
kolo přijímacího řízení, případně kola další. Termín pro konání těchto kol bude vždy pouze jeden a
bude vyhlášen na www.sssoghk.cz spolu s kritérii a podmínkami přijímacího řízení pro dané kolo.

Kritéria přijímacího řízení a jejich bodové ohodnocení
3 leté obory

klasifikace z vybraných předmětů v 1.pol. posledního ročníku ZŠ + 1.pol.
předposledního ročníku ZŠ přepočtená na body
Bonifikace za:

Aranžér
Prodavač (Specialista prodeje)
Kuchař-číšník (Kuchař)
Kuchař-číšník (Číšník)
Kuchař-číšník (Kuchař-číšník)
Pekař
Cukrář
Kadeřník
Zahradník
CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY, CHE,
DEJ, ZEM
0 – 50 bodů

•
•

zaregistrovanou přihlášku
prospěch do ø1,8 včetně za uvedená pololetí

25 bodů
max. 3 x 3 body

•

sníženou známku z chování za každé uvedené
pololetí

uspokojivé -5 bodů
neuspokojivé -10 bodů

•

ukončení PŠD v nižším než 9.ročníku

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

Odečet bodů za:

Při rovnosti bodů rozhoduje:
• nižší součet známek za uvedená pololetí
• průměrný prospěch všech předmětů
• průměrný prospěch všech předmětů
Maximální počet bodů, které lze získat = 84 bodů

CJL + CIJ + MAT
v 1.pololetí 9.třídy ZŠ
v 1.pololetí 8.třídy ZŠ

Při vyplňování přihlášky je nutné:
• údaje prosíme vyplnit čitelně !
• uvést ŠVP v případě, že má obor více zaměření (= Kuchař, Číšník nebo Kuchař-číšník)
• na obou vyplňovaných přihláškách (je jedno, zda na stejnou školu nebo na školy různé)
bude uvedeno shodné pořadí oborů
• příjmení, jméno a adresa zák. zástupce :
- stačí 1 zástupce – uvést celé jméno, nikoliv jen podpis
- ve vlastním zájmu aktuální adresa pro veškerou korespondenci (viz výše adresa pro
doručování)
- uvést opravdu platný kontakt (tel., email)
- datum narození zák. zástupce, nikoliv uchazeče !!!

• doložit doporučení ošetřujícího lékaře ke studiu daného oboru = nutno uvést tento obor –
lékař doplní do přihlášky nebo vyhotoví lék. posudek jako přílohu přihlášky
• pokud není uchazeč ze ZŠ – do poznámky vedle klasifikace uvést, kde v době podání
přihlášky studuje (název školy + obor) nebo kde je (ÚP, zaměstnání apod.)
• vyplnit vše na obou stranách = všichni uchazeči na 2. straně přihlášky vyplňují vysvědčení
nejčastěji 8. a 9. tř. ZŠ (příp. 7. a 8. tř. ZŠ) včetně chování; uchazeči, kteří jsou již mimo ZŠ
doloží navíc ověřené kopie uvedených vysvědčení (případně předloží originál a k ověření
dojde v naší škole) + podpisem pod známkami na přihlášce potvrdí správnost uvedených
údajů
Nedostatky v přihlášce mohou být důvodem pro přerušení správního řízení, ev. pak
nebude možné zařadit přihlášku řádně do 1. kola přijímacího řízení.

V Hradci Králové dne 28. ledna 2021
ředitelka školy

