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KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATURITNÍCH OBORŮ 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 
 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do všech oborů a forem vzdělávání se odevzdávají 

osobně v sekretariátu ředitele školy, nebo datovou poštou do 1. 3. 2023. V případě zaslání 

prostřednictvím České pošty s datem podání nejpozději do 1. 3. 2023.   

 

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuji 

následující jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých 

kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

 

Kritéria pro přijetí do čtyřletých maturitních oborů  

Hotelnictví a turismus, Logistické a finanční služby, Kosmetické služby 
 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor (neplatí pro obor Logistické 

a finanční služby) 

• Výsledky vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního 

ročníku pro uchazeče, který končí v tomto roce povinnou školní docházku, z posledních 

dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících 

ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, vyjádřené průměry známek 

za předposlední a poslední vysvědčení.  

Je-li součástí předložených vysvědčení hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, 

nebude toto pololetí hodnoceno, neboť podle §1odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů platí: „V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na 

vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020“. V případě předložení hodnocení 

na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude duplicitně započteno 1. 

pololetí následujícího školního roku. 

• Známky z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka za 2 hodnocená pololetí. 

• Výsledky jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. V rámci 

vyhlašovaných kritérií tvoří podíl jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče     

60 %. V případě, že uchazeč konal jednotný test z ČJL a Ma dvakrát, započítá se lepší 

výsledek. 

• Další přijímací zkouška mimo jednotných testů, tzv. školní přijímací zkouška, se nekoná. 
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• Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, 

motivaci ke zvolenému oboru, tj. účast na okresních, krajských, regionálních soutěžích a 

olympiádách, doložená diplomy a oceněními; dokumenty o docházce do zájmových 

kroužků blízkých zvolenému oboru, praxi, brigádě nebo jiném prokázaném zájmu o 

zvolený obor. 

 

Hodnocení kritérií 

• Za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky, celkem 100 

bodů, tj. 60,2 %. 

• Za hodnocení prospěchu ze ZŠ – 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (2 * 26 bodů, tj. 

max. celkem 52 bodů, tj. 31,3 %) 

      Přesný přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí:    

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

Body 26 24,75 23,5 22,25 21 19,75 18,5 17,25 16 14,75 13,5 

    

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

Body 13,5 12,25 11 9,75 8,5 7,25 6 4,75 3,5 2,25 1 

 

• Prospěch v profilových předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika) - v případě 
klasifikace na vysvědčení známkou „1“ nebo „2“ získává uchazeč za každý ze tří 
sledovaných předmětů 2 body za 1. hodnocené pololetí, 1 bod za 2. hodnocené pololetí.  
(max. bodů = 9, tj. 5,4 %). 

 

• Doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád - 3 body za účast 
v krajské a vyšší soutěži, 2 body za účast v okresním kole soutěží, 1 bod za umístění do 5. 
místa ve školních kolech soutěží. Přiděluje se pouze jedenkrát za nejvyšší soutěž. Za 
prokázaný dosavadní zájem o obor 2 body (Max 5 bodů, tj. 3,1 %). 

 
Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledky jednotné přijímací 
zkoušky, 2) celkový průměr v 1. pololetí 9. ročníku, 3) celkový průměr v 2. hodnoceném 
pololetí, 4) celkový počet bodů z testu z ČJL, 5) celkový počet bodů z testu z Ma. 

Max. počet dosažitelných bodů = 166 

Minimální počet bodů pro přijetí bodů ke studiu = 30. 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů.   

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, Vyhláškou 353/2016 o 
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přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, a Opatřením obecné povahy 
MŠMT čj. MSMT-43073/2020-3 budou: 

Seznam přijatých uchazečů a Pořadí přihlášených uchazečů  

zveřejněny na www.ssars.cz a na vývěsce školy u vrátnice v ul. J. Šípka 187, Stochov k 2. 5. 
2023 pod přiděleným registračním číslem. Tímto zveřejněním se považuje Rozhodnutí o 
přijetí za doručené. Uchazeč potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 
pracovních dní od zveřejnění přijetí, tj. do 17. 5. 2023. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči doručeno Českou 
poštou do vlastních rukou na adresu, kterou uvedl na přihlášce jako kontaktní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssars.cz/
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Kritéria pro přijetí do dvouletého maturitního oboru  

Podnikání – denní forma studia 

• Výsledky vysvědčení z druhého pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku u uchazečů, 

kteří v tomto školním roce ukončují tříletý učební obor nebo závěrečné vysvědčení 

za 2. a 3. ročník tříletého učebního oboru u uchazečů s ukončeným vzděláním, 

vyjádřené průměry známek.  

Je-li součástí předložených vysvědčení hodnocení za 2. pololetí školního roku 

2019/2020, nebude toto pololetí hodnoceno, neboť podle §1odst. 7 vyhlášky č. 

353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí: „V přijímacím řízení nelze hodnotit 

hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020“. V případě 

předložení hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude 

duplicitně započteno vysvědčení následujícího školního roku. 

• Známky z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 2. pololetí 2. ročníku a první 

pololetí 3. ročníku, příp. za 2. pololetí 2. a 3. ročníku. 

• Výsledky jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. V rámci 

vyhlašovaných kritérií tvoří podíl jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče 

60 %. V případě, že uchazeč konal jednotný test z ČJL a Ma dvakrát, započítá se lepší 

výsledek. 

• Další přijímací zkouška mimo jednotných testů, tzv. školní přijímací zkouška, se 

nekoná. 

• Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, 

tj. účast na okresních, krajských, regionálních soutěžích a olympiádách, doložená 

diplomy a oceněními; dokumenty o docházce do zájmových kroužků blízkých 

zvolenému oboru, praxi, brigádě nebo jiném prokázaném zájmu o zvolený obor. 

 

Hodnocení kritérií 

• Za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, celkem 100 bodů, tj. 

60,2 %. 

 
• Za hodnocení prospěchu na vysvědčení – 2 * 26 bodů, tj. max. celkem 52 bodů, tj. 31,3 

%).  
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 Přesný přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí: 

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

Body 26 24,75 23,5 22,25 21 19,75 18,5 17,25 16 14,75 13,5 

    

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

Body 13,5 12,25 11 9,75 8,5 7,25 6 4,75 3,5 2,25 1 

 

• Prospěch v profilových předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika) - v případě 
klasifikace na vysvědčení známkou „1“ nebo „2“ získává uchazeč za každý ze tří 
sledovaných předmětů 2 body za 1. hodnocené pololetí, 1 bod za 2. hodnocené pololetí.  
(max. bodů = 9, tj. 5,4 %). 

 

• Doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád - 3 body za účast 
v krajské a vyšší soutěži, 2 body za účast v okresním kole soutěží, 1 bod za umístění do 5. 
místa ve školních kolech soutěží. Body se přidělí pouze jednou za nejvyšší soutěž. Za 
prokázaný dosavadní zájem o obor 2 body (Max 5 bodů, tj. 3,1 %). 

 

Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledky jednotné přijímací 
zkoušky, 2) celkový průměr v 2. hodnoceném pololetí,3) celkový průměr za 1. hodnocené 
pololetí, 4) celkový počet bodů z testu z ČJL, 5) celkový počet bodů z testu z Ma. 

Max. počet dosažitelných bodů = 166 

Minimální počet bodů pro přijetí bodů ke studiu = 30. 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů.   

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, Vyhláškou 353/2016 o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, a Opatřením obecné povahy 
MŠMT čj. MSMT-43073/2020-3 budou: 

Seznam přijatých uchazečů a Pořadí přihlášených uchazečů  

zveřejněny na www.ssars.cz a na vývěsce školy u vrátnice v ul. J. Šípka 187, Stochov k 2. 5. 
2023 pod přiděleným registračním číslem. Tímto zveřejněním se považuje Rozhodnutí o 
přijetí za doručené. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči doručeno Českou 
poštou do vlastních rukou na adresu, kterou uvedl na přihlášce jako kontaktní. 

 

 

http://www.ssars.cz/


Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 

Kritéria pro přijetí do tříletého maturitního oboru  

Podnikání – dálková forma studia 

• Výsledky vysvědčení z druhého pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku u uchazečů, 

kteří v tomto školním roce ukončují tříletý učební obor nebo závěrečné vysvědčení 

za 2. a 3. ročník tříletého učebního oboru u uchazečů s ukončeným vzděláním, 

vyjádřené průměry známek.  

Je-li součástí předložených vysvědčení hodnocení za 2. pololetí školního roku 

2019/2020, nebude toto pololetí hodnoceno, neboť podle §1odst. 7 vyhlášky č. 

353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí: „V přijímacím řízení nelze hodnotit 

hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020“. V případě 

předložení hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude 

duplicitně započteno vysvědčení následujícího školního roku. 

• Výsledky jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky. V rámci 

vyhlašovaných kritérií tvoří podíl jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče 

60 %. V případě, že uchazeč konal jednotný test z ČJL a Ma dvakrát, započítá se lepší 

výsledek. 

• Školní přijímací zkouška formou pohovoru, zaměřeného na zájem o obor a motivaci 

ke studiu. Pozvánku ke školní zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před dnem 

jejího konání. 

 

 

Hodnocení kritérií 

 

• Za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, celkem 100 bodů, tj. 

60,2 %. 

 
• Za hodnocení prospěchu na vysvědčení – 2 * 26 bodů, tj. max. celkem 52 bodů, tj. 31,3 

%).  
 

  Přesný přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí: 
 

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

Body 26 24,75 23,5 22,25 21 19,75 18,5 17,25 16 14,75 13,5 

    

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

Body 13,5 12,25 11 9,75 8,5 7,25 6 4,75 3,5 2,25 1 
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• Doložený zájem o obor a motivace ke studiu, prokázané při ústním pohovoru.  
(max. bodů = 14 bodů, tj. 8,5 %). 

 

Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledky jednotné přijímací 
zkoušky, 2) celkový průměr v 2. hodnoceném pololetí,3) celkový průměr za 1. hodnocené 
pololetí, 4) celkový počet bodů ze školní přijímací zkoušky. 
 

Max. počet dosažitelných bodů = 166 

      Minimální počet bodů pro přijetí bodů ke studiu = 30. 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů.   

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, Vyhláškou 353/2016 o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, a Opatřením obecné povahy 
MŠMT čj. MSMT-43073/2020-3 budou: 

Seznam přijatých uchazečů a Pořadí přihlášených uchazečů  

zveřejněny na www.ssars.cz a na vývěsce školy u vrátnice v ul. J. Šípka 187, Stochov k 2. 5. 
2023 pod přiděleným registračním číslem. Tímto zveřejněním se považuje Rozhodnutí o 
přijetí za doručené.  

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci nebo zletilému uchazeči doručeno Českou 
poštou do vlastních rukou na adresu, kterou uvedl na přihlášce jako kontaktní. 

 

http://www.ssars.cz/
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