
 
 

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 2023/2024 (1.kolo) 

do 4letých oborů vzdělání 
 
Počet přijímaných žáků v oborech: 
 

obor vzdělání- název ŠVP, do kterého se uchazeč hlásí max.počet 
přij. žáků 

studium zdravotní 
způsobilost 

 forma délka ukonč. 

34-56-L/01 FOTOGRAF 30 DE 4 MT ANO 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – SPORTOVNÍ 

MANAGEMENT 
30 DE 4 MT NE 

bez uvolnění z TV 

 
Do těchto čtyřletých oborů vzdělání s MZ se bude konat písemná jednotná přijímací zkouška z českého 
jazyka a literatury a matematiky ve dnech 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023. 

 
Do oboru Fotograf se bude konat navíc školní přijímací zkouška formou motivačního pohovoru zaměřená na 
profilující témata tohoto oboru; lze předložit portfolio vlastních grafických nebo fotografických prací. 
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). 

 
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.  

 
Kritéria pro přijímací řízení: 

1) klasifikace z vybraných předmětů ( CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY, CHE, DEJ, ZEM) v 1.pol. posledního ročníku ZŠ + 
1.pol. a 2.pol. předposledního ročníku ZŠ přepočtená na body + hodnocení chování 

2) hodnocení jednotné přijímací zkoušky 
3) hodnocení školní přijímací zkoušky 
4) u oboru Sportovní management –  aktivní činnost v tělovýchovném klubu (nelze akceptovat činnost v zájmových 

organizacích; nepředkládejte diplomy ze soutěží) 
5) ústní zkouška z českého jazyka a literatury – pouze „cizinci“ (viz dále) 
6) prokázání zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání doložený lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti 

ke vzdělávání - §60a odst. 3 šk. zákona – pouze u oboru Fotograf 
 

Podání a vyplnění přihlášky: 
• Přihláška se podává na předepsaném formuláři, který stanovuje MŠMT. Formulář přihlášky ke stažení 

naleznete u oboru. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo na PC a: 
           1) odeslat v listinné podobě na adresu : SŠ SOG, Velká 3, 503 41 Hradec Králové  
           2) vhodit do schránky na budově školy tamtéž  
           3) předat osobně do školy na uvedenou adresu, a to pouze ve dnech: 20. února 2023 od 7,30 do 17,30 hod 
                                                                                                                                  22. února 2023 od 7,30 do 15 hod 
                                                                                                                                  27. února 2023 od 7,30 do 17,30 hod 
                                                                                                                                  1. března 2023 od 7,30 do 15 hod 
 

• Pokud potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek i k samotnému přijímacímu řízení, 
doporučujeme navštívit web: https://prijimacky.cermat.cz/ 

 

http://www.sssoghk.cz/
mailto:baranova@sssoghk.cz
https://prijimacky.cermat.cz/


• Přihlášku je třeba doručit škole do 1. března 2023 (toto je zároveň poslední datum podání k přepravě, pokud 
nebudete předávat přihlášku vhozením do schránky školy nebo osobně). 

 
• Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – především nezapomeňte v přihlášce uvést pro zasílání 

korespondence k PŘ adresu trvalého pobytu nebo adresu pro doručování (= tj., kde si jste poštu reálně 
schopni převzít) – opětovně korespondenci nezasíláme ! 

 
• Přihlášku vyplňte čitelně a uveďte platný kontakt tel., email. 

 
• 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 2023. 
 

• 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. Nelze akceptovat činnost v zájmových organizacích; nepředkládejte diplomy 
ze soutěží. 

 
• Uchazeči do oboru Ekonomika a podnikání - Sportovní management nesmějí být uvolněni z tělesné výchovy ani 

částečně vzhledem k povinným sportovním aktivitám v průběhu studia. 
 

• Pokud bude uchazečem osoba, která není státním občanem ČR a buď získala předchozí vzdělání (základní) v 
zahraniční škole (§20 zákona 561/2004 Sb. v platném znění) nebo je osobou s odlišným mateřským jazykem – dále 
„cizinec“, pak při přijímacím řízení znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, ověří škola  u těchto osob prezenčně rozhovorem v souladu se stanovenými kritérii (zveřejněno na webu). 
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 předchozí vzdělání v originálním  znění vysvědčením z  
             posledních dvou ročníků (ověřené kopie) a úředně ověřené překlady těchto vysvědčení; a dále  
             nostrifikací v případě, že již bylo dosaženo stupně vzdělání (základní, střední aj.).  
 

• uchazeč cizinec, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, předloží doklad opravňující pobyt na území 
ČR (a to nejpozději v den zahájení vzdělávání) 
 

 
Nedostatky v přihlášce mohou být důvodem pro přerušení správního řízení, ev. pak nebude 
možné zařadit přihlášku řádně do 1. kola přijímacího řízení. 
 

Organizace přijímacího řízení: 
• Od 13. března 2023 bude postupně odesílána na uvedenou adresu trvalého bydliště (doručovací adresu) 

pozvánka na školní a jednotnou přijímací zkoušku, kde budou uvedeny i další důležité informace (lze 
odesílat až po zpřístupnění pozvánky v CERMATu). 

• Výsledky přijímacího řízení budou známy nejpozději 3.května 2023 (přesné datum bude uvedeno v informačním 
dopise) a budou uveřejněny v budově sídla školy na veřejně přístupném místě bezprostředně po ukončení 
hodnocení příslušného kola PŘ a na webu školy www.sssoghk.cz  

 
• Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zletilému uchazeči (příp. zákonnému zástupci) v zákonem stanovené lhůtě 

bezprostředně po ukončení hodnocení daného kola přijímacího řízení.  
             Rozhodnutí o přijetí bude pouze oznámeno zveřejněním a zaznamenáno do správního spisu o  
             přijímacím řízení (neodesílá se). 

 
 

http://www.sssoghk.cz/


 
Zpracování údajů k PŘ: 

•    Při dosažení rovnosti bodového hodnocení bude postupováno tak, jak je uvedeno v tabulce níže. 
• Uchazeči o studium do 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. 

 
• V jednotlivých kolech bude přijat vždy maximálně možný počet uchazečů. 

 
Podmínky pro přijetí: 

• Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, pokud: 
a) celkový zisk bodů bude minimálně 40 bodů 
b) získal minimálně 20 bodů za JPZ (CJL + MAT) – započítává se vždy lepší výsledek z obou termínů 
c) doložil kladný závěr o zdravotní způsobilosti k oboru – platí pouze pro obor Fotograf 

 
• Všechny podmínky musí být splněny současně, jinak nebude uchazeč ke vzdělávání přijat pro nesplnění podmínek a 

není možné ani přijetí na případné odvolání. 
 

• Pokud bude uchazeč „cizincem“, musí navíc splnit podmínku úspěšného složení zkoušky z českého jazyka 
(splnil-nesplnil; body z této zkoušky se do celkového hodnocení nezapočítávají). 

 
 

                     Kritéria přijímacího řízení a jejich bodové ohodnocení 
 

 4 leté obory 
Fotograf 
Ekonomika a podnikání (Sport. manag.) 

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) 

CJL, CIJ, MAT, PŘÍR, FY, CHE, DEJ, ZEM 
max. 30 bodů 

Výsledek JPZ z CJL 0 – 50 bodů 
Výsledek JPZ z MAT 0 – 50 bodů 
ŠPZ – pohovor Fotograf, praktická Sportovní management 0 – 20 bodů 
Bonifikace za:  

 • prospěch s vyznamenáním za uvedená pololetí max. 3 x 3 body 
 • aktivní činnost v TJ – nutno doložit potvrzením 

sportovního klubu 
pouze pro Sportovní management 

3 body 
Odečet bodů za:  

 • průměr známek z vybraných předmětů 
3,11 – 5,00 

max. -28 bodů 

 • sníženou známku z chování za každé uvedené 
pololetí 

uspokojivé -10 bodů 
neuspokojivé -15 bodů 

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

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:  

 • nižší součet známek za uvedená pololetí CJL + CIJ + MAT 
 • vyšší součet bodů v přijímací zkoušce CJL + MAT 
 • průměrný prospěch vybraných předmětů v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 

Maximální počet bodů, které lze získat = Sport. man. 162 bodů -  Fotograf 159 bodů 
Podíl JPZ na celkovém hodnocení: 162 b/61,7% - 159 b/ 62,8% 

       zveřejněno 15. ledna 2023 
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