Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020
v souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1 ) V y h l á š e n í d r u h é h o k o l a p ř i j í m a c í h o ř í z e n í do prvního ročníku denní formy
vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání pro absolventy oborů středního
vzdělání s výučním listem. Studium v oboru je zakončeno maturitní zkouškou.
Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria na základě zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů.
2) Zveřejnění kritérií přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60d školského zákona v platném znění, škola zastoupená svým
ředitelem, hodnotí uchazeče podle:
a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (nejvýše 66 bodů):
Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z dosaženého průměrného prospěchu
zaokrouhleného na dvě desetinná místa za II. pololetí v 1. a 2. ročníku a za I. pololetí
ve 3. ročníku střední školy.
Průměru 1,00 odpovídá:
66 bodů
váha 100 %
Průměru 5,00 odpovídá:

0 bodů

Uchazeči budou seřazeni podle celkového získaného počtu bodů.
Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení v případě, že získá alespoň 0 z 66 možných bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazeče rozhodne průměrný prospěch tří profilových předmětů
český jazyk, první cizí jazyk a matematika. Při další rovnosti se bude přihlížet postupně k lepšímu
prospěchu v předmětech v pořadí český jazyk, první cizí jazyk, matematika.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského zákona doloží k přihlášce
písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, které je zařazeno do rejstříku
škol a školských zařízení MŠMT. Uvedené doporučení je součástí přihlášky ke vzdělávání.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Tyršova 867/34, 746 95 Opava,
Elektronická podatelna: VHSOp@po-msk.cz

ID datové schránky: zuv5ema

Telefon: +420 553 711 628
Email: skola@sshsopava.cz
web: www.sshsopava.cz
IČ: 72547651
DIČ: CZ72547651
č. ú.: KB Opava 107-439710287/0100

Je-li uchazeč o studium s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal vzdělání ve škole mimo
území ČR, je ověřena rozhovorem jeho znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání
v daném oboru vzdělání. O provedeném rozhovoru se vyhotoví protokol. Uchazeč, který u rozhovoru
uspěje, bude zařazen do pořadí uchazečů dle odstavce 2).
Cizinci a osoby s českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území
České republiky, předloží:


doklady o vzdělání v originálním znění, a současně úředně ověřený překlad do jazyka českého
(nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).
BODY ZA ZNÁMKY
Průměr
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

Body
66,00
64,35
62,70
61,05
59,40
57,75
56,10
54,45
52,80
51,15
49,50
47,85
46,20
44,55
42,90
41,25
39,60
37,95
36,30
34,65

Průměr
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Body
33,00
31,35
29,70
28,05
26,40
24,75
23,10
21,45
19,80
18,15
16,50
14,85
13,20
11,55
9,90
8,25
6,60
4,95
3,30
1,65
0,00

3) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání ............................................................................................................... 19 žáků
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4) I n f o r m a c e k o r g a n i z a c i p ř i j í m a c í h o ř í z e n í
Přijímací řízení je správním řízením, které se řídí předpisy:
Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 59 až § 60g, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovená kritéria určují rozsah podkladů a způsob zjišťování informací pro rozhodnutí o přijetí nebo
nepřijetí uchazeče. Hodnocení probíhá pod přiděleným registračním číslem, které je oznámeno
zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů zároveň s informací
o nekonání přijímací zkoušky.
Řádně vyplněné přihlášky na předepsaném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 31. 5. 2019.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.
Seznam přijatých uchazečů včetně pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení s výsledky
prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě bude zveřejněn na veřejně
přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy nejdříve 6. 6. 2019. V souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bude pořadí uchazečů zveřejněno pod přiděleným
registračním číslem.
V případě přijetí uchazeče k nástavbovému studiu je třeba do 5 pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí doručit řediteli SŠ návratku, kterou potvrzuje uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v oboru, na který byl přijat.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se nezasílá písemně.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno
rozhodnutí o nepřijetí (datovou schránkou nebo doručenkou s modrým pruhem) spolu
s podrobnými pokyny pro odvolání k rozhodnutí o nepřijetí. V případě nepřijetí žáka je určen termín
pro podání odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
V případě volné kapacity mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení před uzavřením kola
předcházejícího.
Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí
podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení (zákon č. 561/2004 Sb., § 60d).

V Opavě dne 13. 5. 2019

Mgr. Martin Ruský v. r.
ředitel školy
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