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 4letých oborů vzdělání
Počet přijímaných žáků v oborech:
obor vzdělání- název ŠVP, do kterého se uchazeč hlásí

69-41-L/01 Kosmetické služby - KOSMETIČKA
34-56-L/01 FOTOGRAF
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – SPORTOVNÍ
MANAGEMENT
65-42-M/01 Hotelnictví – HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
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Do všech čtyřletých oborů vzdělání s MZ se bude konat písemná jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka a literatury a matematiky ve dnech 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022.
Do oboru Fotograf se bude konat navíc školní přijímací zkouška formou pohovoru zaměřená na profilující
témata tohoto oboru.
Do oboru Sportovní management se bude konat navíc praktická školní přijímací zkouška zaměřená na
zjišťování fyzické zdatnosti uchazeče.
Uchazeč bude konat školní přijímací zkoušku (praktická nebo pohovor) ve stejném termínu jako bude konat
na naší škole jednotnou přijímací zkoušku (dopoledne a odpoledne) z důvodu snížení mobility uchazečů.
Bližší informace ke školní přijímací zkoušce budou zaslány v pozvánce k přijímací zkoušce.
Dalším kritériem jsou dosažené výsledky ze ZŠ za poslední 2 roky povinné školní docházky, včetně
chování; u ŠVP Sportovní management aktivní činnost v tělovýchovném klubu.
Zpracování údajů z přihlášek a podmínky přijetí:

 Body za aktivní činnost v tělovýchovném klubu u ŠVP Sportovní management může uchazeč
obdržet jedině v případě, že tuto skutečnost doloží originálem potvrzení sportovního klubu
současně s přihláškou nebo nejpozději v den konání školní přijímací zkoušky.
 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.
 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.
 Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) budou po posouzení ředitelkou školy

upraveny podmínky pro konání JPZ, a to po předložení platného posudku školského poradenského
zařízení, kde budou výslovně specifikovány podmínky pro přijímací zkoušku na SŠ (dle vyhl.
27/2016 Sb.). Toto doporučení musí být podáno spolu s přihláškou nejdéle do 1. března 2021.
 Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu (CJL, MAT) ze dvou
možných výsledků ve dvou možných termínech písemné JPZ.
 Uchazeči do oboru Ekonomika a podnikání - Sportovní management nesmějí být uvolněni z tělesné
výchovy ani částečně vzhledem k povinným sportovním aktivitám v průběhu studia.
 Podmínky pro přijetí:
Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, pokud:
a) celkový zisk bodů bude minimálně 30 bodů pro obory Hotelnictví a Kosmetické služby
celkový zisk bodů bude minimálně 40 bodů pro obory Sportovní management a Fotograf
b) získal minimálně 20 bodů za JPZ (CJL + MAT)
c) doložit kladný závěr o zdravotní způsobilosti k oboru (Sport. man. nedokládá)
Při nesplnění jedné z uvedených podmínek uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení a
nebude ke vzdělávání přijat.
 Při dosažení rovnosti bodového hodnocení je postupováno tak, jak je uvedeno v kritériích 4letých
oborů vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení a jejich bodové ohodnocení
4 leté obory

klasifikace z vybraných předmětů v 1.pol. posledního ročníku ZŠ + 1.a 2.
pol. předposledního ročníku ZŠ přepočtená na body
(body za průměr v rozmezí 1,00 až 3,10)
Výsledek JPZ z CJL
Výsledek JPZ z MAT
ŠPZ – pohovor Fotograf, praktická Sportovní management
Bonifikace za:
• prospěch s vyznamenáním za uvedená pololetí
• aktivní činnost v TJ – nutno doložit potvrzením
sportovního klubu
Odečet bodů za:
• sníženou známku z chování za každé uvedené
pololetí
• ohodnocení známkou „dostatečný“ a
„nedostatečný“ v uvedených pololetích
v předmětech CIJ, MAT

Fotograf
Kosmetické služby (Kosmetička)
Hotelnictví (Hotelnictví a cest.ruch)
Ekonomika a podnikání (Sport. manag.)
CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY, CHE, DEJ, ZEM
max. 30 bodů
0 – 50 bodů
0 – 50 bodů
0 – 20 bodů
max. 3 x 3 body
pouze pro Sportovní management
3 body
uspokojivé -10 bodů
neuspokojivé -15 bodů
za každý předmět a pololetí
dostatečný -5 bodů
nedostatečný -10 bodů

•

ohodnocení známkou „dostatečný“ a
„nedostatečný“ v uvedených pololetích
v předmětu CJL

za každý předmět a pololetí
dostatečný -10 bodů
nedostatečný -20 bodů

•

ukončení PŠD v nižším než 9.ročníku

v 8.roč. – 30 bodů
v 7.roč. – 40 bodů

Při rovnosti bodů rozhoduje:
CJL + CIJ + MAT
• nižší součet známek za uvedená pololetí
• vyšší součet bodů v přijímací zkoušce
CJL + MAT
v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
• průměrný prospěch všech předmětů
Maximální počet bodů, které lze získat = 139 bodů (pro Sport. man. 162 bodů, pro Fotograf 159 bodů)
Podíl JPZ na celkovém hodnocení: 139 b/71,9% - 162 b/61,7% - 159 b/ 62,8%
V Hradci Králové dne 14. ledna 2022
ředitelka školy

