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1. kolo přijímacího řízení – tříleté učební obory – školní rok 

2021/2022 
 

Kuchař – číšník, Operátor skladování, Kadeřník, Instalatér, 

Klempíř 

Kód oboru Obor vzdělání 
Forma 
vzdělávání 

Zdravotní 
způsobilost 

Počet 
přijímaných 

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

69-51-H/01 Kadeřník denní  ano 30 

66-53-H/01 Operátor skladování denní ano 30 

23-55-H/01 Klempíř stavební denní ano 15 

36-52-H/01 Instalatér denní ano 15 

 
       Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti;  

 

     Kritéria pro přijetí  

1. Za hodnocení prospěchu ze ZŠ – 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (2 * 27 
bodů, tj. max. celkem 54 bodů, tj. 72 %) 

Přesný přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí: 

průměr 
do 

1,25 1,35 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 

body 27 27 27 26 25 24 23 21 19 

průměr 
do 

2,20 2,30 2,40 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 

body 17 15 13 11 9 7 5 3 1 

 

2.   Prospěch v profilových předmětech (fyzika, přírodopis, chemie) - v případě 
klasifikace na vysvědčení za předposlední ročník známkou „1“ nebo „2“ získává 
uchazeč za každý ze tří sledovaných předmětů 4 body, za známku „3“ za každý 
předmět 2 body za předposlední ročník, za poslední ročník při klasifikaci známkou „1“ 
nebo „2“ 2 body a 1 bod za klasifikaci známkou „3“. 
(Max. bodů = 18, tj. 24 %). 

 

 
3.  Doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád - 3 body 
za umístění do 5. místa krajské a vyšší soutěže, 2 body za okresní kola soutěží, 1 
bod za umístění do 3. místa ve školních kolech soutěží. (Max 3 body, tj. 4 %). 
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Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) celkový průměr v 1. pololetí 8. 
ročníku, 2) průměrný prospěch za obě pololetí z předmětů F, CH, Př. 

 
Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných 
bodů. Maximální možný počet získaných bodů je 75.   

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 
nejdříve dne 22. dubna 2021. 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. 

 
 

Kritéria pro přijetí – zkrácené roční studium pro učební 

obory  

Kuchař - číšník, Operátor skladování, Klempíř, Instalatér 
 

Uchazeč může podat přihlášku do zkráceného studia, pokud: 

a) již úspěšně vykonal jednu závěrečnou zkoušku v libovolném tříletém oboru,  

b) složil úspěšně libovolnou maturitní zkoušku  

c) bude konat závěrečnou, příp. maturitní zkoušku v jarním období 2021. 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných 
bodů. Maximální možný počet získaných bodů je 75. Uchazeč body získá z těchto oblastí 
následovně: 

 

 

 

1. a) Výsledky klasifikace uchazeče, který ukončil jakýkoliv učební nebo maturitní obor 
v roce 2020 nebo končí v roce 2021, za pololetní vysvědčení předposledního ročníku 
a pololetní vysvědčení posledního ročníku. Za každé pololetí max. 27 bodů 
b) Výsledky klasifikace uchazeče, který ukončil jakýkoliv učební nebo maturitní obor 
do roku 2019, za závěrečné vysvědčení předposledního ročníku a závěrečné 
vysvědčení posledního ročníku. Za každé pololetí max. 27 bodů.  
c) Hlásí-li se žák z nástavbového studia, započítávají se stejným způsobem jako 
v bodě 1a a 1 b dva poslední ročníky studia. 
(max. celkem 2*27 = 54 bodů, tj. 76 %.) 
 
 
 
 

http://www.ssars.cz/
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Přesný přehled počtu bodů za průměrný prospěch v daném pololetí: 

průměr 
do 

1,25 1,35 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 

body 27 27 27 26 25 24 23 21 19 

průměr 
do 

2,20 2,30 2,40 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 

body 17 15 13 11 9 7 5 3 1 

 

 
2. Prospěch v profilových předmětech (cizí jazyk, ekonomika, informatika) - v případě 

klasifikace na vysvědčení za předposlední ročník známkou „1“ nebo „2“ získává 
uchazeč za každý ze tří sledovaných předmětů 4 body, za známku „3“ za každý 
předmět 2 body za předposlední ročník a za poslední ročník studia 2 body při 
hodnocení známkou „1“ nebo „2“ a 1 bod za známku „3“. 
(Max. bodů = 18, tj. 24 %). 

 

3. Doložené diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád - max 3 body 
za umístění do 5. místa krajské a vyšší soutěže, 2 body za okresní kola soutěží, 1 
bod za umístění do 3. místa ve školních kolech soutěží, příp. motivace ke zvolenému 
oboru – doložená související praxe nebo absolvování souvisejícího kurzu, 
zakončeného osvědčením. 
(max.3 body, tj.4 %).  
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