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KRITÉRIA PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 
TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ - DENNÍ STUDIUM 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do všech oborů a forem vzdělávání se 

odevzdávají do sekretariátu ředitele školy do 1. 3. 2022.  Originál přihlášky je nutné 

podat v listinné podobě. 

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 2022/2023 

Učební obory tříleté 

Kód oboru Obor vzdělání 
Forma 
vzdělávání 

Zdravotní 
způsobilost 

Počet tříd Počet 
přijímaných 

65-51-H/01 Kuchař - číšník denní ano 2 45 

69-51-H/01 Kadeřník denní  ano 1 30 

66-53-H/01 
Operátor 

skladování 
denní ano 

1 
30 

23-55-H/01 Klempíř stavební denní ano 1  

30 36-52-H/01 Instalatér denní ano  

 
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor  

• Výsledky vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 

povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění 

povinné školní docházky, vyjádřené průměry známek za druhé pololetí 8. ročníku a 

první pololetí 9. ročníku.  

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 vybraných předmětů za 2 hodnocená pololetí. 
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• Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, 
tj. účast na okresních, krajských, regionálních soutěžích a olympiádách, doložená 
diplomy a oceněními. 

• Přijímací zkouška se nekoná. 
 

Hodnocení kritérií 

1. Za hodnocení prospěchu ze ZŠ – 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (2 * 27 bodů, tj. 
max. celkem 54 bodů, tj. 82 %). Nejvyšší počet bodů – 27 - získá uchazeč za průměrný 
prospěch do 1,5. Body se snižují lineárně dle průměrného prospěchu. 
   

2. Prospěch v profilových předmětech (fyzika, přírodopis a pracovního vyučování) - 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. 14 %). 
 
3. 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. (Max 3 body, tj. 4 %). 

Max. počet dosažitelných bodů = 66 

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

Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) celkový průměr v 1. pololetí 9. 
ročníku, 2) celkový průměr v 2. hodnoceném pololetí, 3) průměr známek z profilových 
předmětů 4) průměr známek z českého jazyka.  

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 
dne 22. dubna 2022 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. 
Uchazeč musí následně stvrdit zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 
pracovních dní, tj. nejpozději do 6. 5. 2022. 

 

 
 
Ing. Jaroslava Pichová, 
ředitelka 
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