
INFORMACE PRO UCHAZEČE DO MATURITNÍCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2023/2024 

A. Nabídka + počet přijímaných žáků 
1. Maturitní obory čtyřleté 

Kód oboru Obor vzdělání 
Forma 
vzdělávání 

Zdravotní 
způsobilost 

Počet 
otvíraných 
tříd 

Předpokládaný 
počet 
přijímaných 

65-42-M/01 Hotelnictví denní ano 1 30 

37-42-M/01 
Logistické a 

finanční služby 
denní ne 

1 
30 

69-41-L/01 Kosmetické služby denní ano 1 30 

2. Maturitní obory nástavbové 

Kód oboru Obor vzdělání 
Forma 
vzdělávání 

Zdravotní 
způsobilost 

Počet 
otvíraných 
tříd 

Předpokládaný 
počet 
přijímaných 

64-41-L/51 Podnikání – 2 roky denní ne 1 30 

64-41-L/51 Podnikání – 3 roky dálkové ne 1 30 

 

3. Podmínky pro přijetí 
a) Vyplněná a podepsaná přihláška včetně zdravotní způsobilosti u výše 

uvedených oborů, nutno odevzdat do 1. března 2023 zasláním na 
adresu školy, nebo osobně na sekretariátu školy (úřední hodiny 7:00 – 
15:00 v pracovní dny) 

b) Splnění kritérií: 

• 60 % jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a 
z matematiky (počet bodů dle vyhlášeného limitu) - Cermat 

• 40 % – prospěch v ZŠ (v předchozím studiu)+ bonusy 
Přesná kritéria budou zveřejněna na www.ssars.cz do 31. ledna 
2023 
Nutno získat alespoň stanovený minimální počet bodů  
Podle bodů bude stanoveno pořadí, ke studiu budou přijati 
uchazeči do naplnění schválené kapacity 

http://www.ssars.cz/


 
4. Nabídka školy pro přípravu k přijímací zkoušce 

a) Možnost účasti na přijímací zkoušce nanečisto v pátek 3. února 
2023 od 9 v budově školy – více informací zveřejněno na webu, 
facebooku, zasláno na e-maily zájemcům ze dnů otevřených 
dveří do pátku  

b) Další zájemci mohou zaslat kontaktní e-mail na adresu: 
markupova@ssars.cz do 30. 1. 2023 

c) Možnost účasti na přípravných kurzech z ČJL a Mat – březen, 
duben;  
více informací bude zveřejněno na webu, facebooku, zasláno na 
e-maily zájemcům ze dnů otevřených dveří koncem ledna 

d) Další informace nebo individuální prohlídku školy si můžete 
objednat prostřednictvím: markupova@ssars.cz; info@ssars.cz 
 
 

 

  

 

 

 

 

Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) 

mailto:markupova@ssars.cz
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https://prijimacky.cermat.cz/

