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 2022/2023
pro 1. kolo do všech 3letých oborů vzdělání
Počet přijímaných žáků v oborech:
obor vzdělání- název ŠVP, do kterého se uchazeč hlásí

65-51-H/01 KUCHAŘ
65-51-H/01 ČÍŠNÍK
65-51-H/01 KUCHAŘ,ČÍŠNÍK
29-54-H/01 CUKRÁŘ
29-53-H/01 PEKAŘ
66-51-H/01 SPECIALISTA PRODEJE
66-52-H/01 ARANŽÉR
69-51-H/01 KADEŘNÍK
41-52-H/01 ZAHRADNÍK
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Do oboru ARANŽÉR se bude konat školní přijímací zkouška dle zaměření oboru za současného
zhodnocení dosažených výsledků na ZŠ za poslední 2 roky povinné školní docházky, včetně chování, podle
dále uvedených kritérií. Termín konání školní přijímací zkoušky je stanoven na 22. a 25. dubna 2022.
Do ostatních 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 ostatních oborů se nekoná.
Zpracování údajů z přihlášek a podmínky přijetí:
 Každé platné přihlášce do 3letého oboru je přiřazeno 25 bodů.
 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. Protože tato situace může nastat pouze u
uchazečů, kteří jsou již mimo ZŠ, bude v takovém případě započítáno hodnocení z 1.pololetí šk. roku
2019/2020 duplicitně.
Pro účely přijímacího řízení je povinnost převést případné slovní hodnocení na známky.
 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 (u oboru Aranžér méně než 50 bodů) nebo nedoloží zdravotní
způsobilost (případně je zdr. nezpůsobilý), kritéria př. řízení nesplnil a ke vzdělávání nebude
přijat.

 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.
 Při dosažení rovnosti bodového hodnocení je postupováno tak, jak je uvedeno v kritériích
3letých oborů vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení a jejich bodové ohodnocení
3 leté obory

klasifikace z vybraných předmětů v 1.pol. posledního ročníku ZŠ + 1.pol.
a 2.pol. předposledního ročníku ZŠ přepočtená na body
( body za průměr v rozmezí 1,00 až 4,00)
Školní přijímací zkouška - obor ARANŽÉR:
Bonifikace za:
• zaregistrovanou přihlášku
• prospěch do ø1,8 včetně za uvedená pololetí
Odečet bodů za:
• sníženou známku z chování za každé uvedené
pololetí
•

ukončení ZŠ v nižším než 9.ročníku

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 (obor Aranžér = 134 bodů)

V Hradci Králové dne 14. ledna 2022
ředitelka školy

Aranžér
Specialista prodeje
Kuchař
Číšník
Kuchař-číšník
Pekař
Cukrář
Kadeřník
Zahradník
CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY, CHE,
DEJ, ZEM
max. 50 bodů
0 – 50 bodů
25 bodů
max. 3 x 3 body
uspokojivé -10 bodů
neuspokojivé -15 bodů
v 8. ročníku -10 bodů
v 7. ročníku -20 bodů
CJL + CIJ + MAT
v 1.pololetí 9.třídy ZŠ
(8.tř. ZŠ)
ve 1.pololetí 8.třídy
ZŠ (7.tř. ZŠ)

