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1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

Kritéria pro přijetí – čtyřleté maturitní obory  

Hotelnictví, Logistické a finanční služby, Kosmetické služby 

Maturitní obory čtyřleté 

Kód oboru Obor vzdělání 
Forma 
vzdělávání 

Zdravotní 
způsobilost 

Předpokládaný 
počet 
přijímaných 

65-42-M/01 Hotelnictví denní ano 30 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby denní ne 30 

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

 
Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti; neplatí pro obor: 
Logistické a finanční služby.  

Kritéria pro přijetí: 

1. Za jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (max. 100 bodů ze 175 
bodů = 57 %). 

2. Za hodnocení prospěchu ze ZŠ – 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (2 * 27 bodů, tj. 
max. celkem 54 bodů, tj. 31 %) 

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 

 

3. 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 4 body v předposledním pololetí a 2 body v posledním 
posuzovaném pololetí.  
(max. bodů = 18, tj. 10 %). 
 

4. 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. 2 %). 

5. Uchazeči s vyznamenáním v alespoň jednom z hodnocených pololetí budou přijati bez 
přijímacích zkoušek. 
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6. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledek přijímací zkoušky 
z předmětu Český jazyk a literatura 2) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Matematika, 
3) celkový průměr v 1. pololetí 8. ročníku, 4) průměrný prospěch za obě pololetí z předmětů 
F, CH, Př. 

7. V případě, že počet přihlášených žáků nepřekročí předpokládaný počet přijímaných žáků 
do 1. ročníku, rozhodne ředitelka nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné 
přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky. Tato informace bude 
zveřejněna na www.ssars. Nejpozději do 19. března 2021 bude tato informace sdělena 
přihlášeným žákům prostřednictvím kontaktu, uvedeného na přihlášce (e-mail, telefon). 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů. Maximální 
možný počet získaných bodů je 175. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 30 bodů 
celkově.  

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 
28. dubna 2021, nejpozději 1 den následující po zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací 
zkoušky z ČJL a Ma Cermatem. 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/
http://www.ssars.cz/
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Kritéria pro přijetí – nástavbové studium  

Maturitní obory nástavbové 

Kód oboru Obor vzdělání 
Forma 
vzdělávání 

Zdravotní 
způsobilost 

Předpokládaný 
počet 
přijímaných 

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

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

 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů. Maximální 
možný počet získaných bodů je 175. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 30 bodů 
celkově. Uchazeč body získá z těchto oblastí následovně: 

1. Za jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (max. 100 bodů, tj. = 57 %). 
 

2. a) Výsledky klasifikace uchazeče, který končí jakýkoliv tříletý učební obor zakončený 
závěrečnou zkouškou a výučním listem ve školním roce 2019/ 2020 nebo 2020/2021, za 
pololetní vysvědčení 2. ročníku a pololetní vysvědčení 3. ročníku                                                 
(max.  2* 27 bodů =54 bodů, tj. 31 %). 
 

b) Výsledky klasifikace uchazeče, který ukončil jakýkoliv tříletý učební obor zakončený 
závěrečnou zkouškou a výučním listem kdykoliv dříve než ve školním roce 2019/2020, za 
vysvědčení 2. pololetí 2. ročníku a konečné vysvědčení 3. ročníku                                                 
(max.  2* 27 bodů =54 bodů, tj. 31 %). 
 

  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 

 

3. 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 4 body v předposledním ročníku a 2 body za každý předmět 
s klasifikací „1“ nebo „2“ v posledním sledovaném ročníku. (max. bodů = 18, tj. 10 %). 
 

4. 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, příp. motivace ke zvolenému oboru – 
doložená související praxe nebo absolvování souvisejícího kurzu, zakončeného 
osvědčením. (Max. 3 body, tj. 2 % body). 
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5. Uchazeči s vyznamenáním v alespoň jednou z hodnocených pololetí budou přijati bez 
přijímacích zkoušek. 

6. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledek přijímací zkoušky 
z předmětu Český jazyk a literatura 2) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Matematika, 
3) celkový průměr v hodnoceném pololetí předposledního ročníku, 4) průměrný prospěch 
za obě pololetí z předmětů ekonomika podniku; v případě, že tento předmět na vysvědčení 
není hodnocen, předmět ekonomika podniku bude nahrazen odborným výcvikem. 

7. V případě, že počet přihlášených žáků nepřekročí předpokládaný počet přijímaných žáků 
do 1. ročníku, rozhodne ředitelka nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné 
přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Tato informace bude 
zveřejněna na www.ssars. Nejpozději do 19. března 2021 bude tato informace sdělena 
přihlášeným žákům prostřednictvím kontaktu, uvedeného na přihlášce (e-mail, telefon). 

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů. Maximální 
možný počet získaných bodů je 175. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 30 bodů 
celkově.  

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 
28. dubna 2021, nejpozději 1 den následující po zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací 
zkoušky z ČJL a Ma Cermatem. 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. 
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Kritéria pro přijetí do zkráceného ročního studia pro maturitní obor 

Kosmetické služby 
 

Uchazeč může žádat o přijetí, pokud již má jedno maturitní vysvědčení, nebo je přihlášen 

k vykonání maturitní zkoušky v jarním období 2021. 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů. Maximální 
možný počet získaných bodů je 71. Minimální nutný počet získaných bodů pro přijetí je 20 celkově. 
Uchazeč body získá z těchto oblastí následovně: 

1. a) Výsledky klasifikace uchazeče, který ukončil jakýkoliv maturitní obor v roce 2020 nebo 
končí v roce 2021, za pololetní vysvědčení 3. ročníku a pololetní vysvědčení 4. ročníku. Za 
každé pololetí max. 27 bodů 
b) Výsledky klasifikace uchazeče, který ukončil jakýkoliv maturitní obor do roku 2019, za 
závěrečné vysvědčení 3. ročníku a závěrečné vysvědčení 4. 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 %.) 

       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 (český jazyk, cizí jazyk, matematika) - v případě 
klasifikace na vysvědčení známkou „1“ nebo „2“, získává uchazeč 2 body za každý předmět 
ve dvou sledovaných pololetích. (max. bodů = 12, tj. 17 %). 

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, motivace ke zvolenému oboru, tj. doložená 
související praxe nebo absolvování souvisejícího kurzu, zakončeného osvědčením. (max 
bodů = 5, tj. 7 %). 
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