1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku SŠGS, Přerov, Šířava 7 a pro přijetí
dle ustanovení § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanovil následující
kritéria:
1. Studijní obory

•
•

Hotelnictví (65-42-M/01)
Kosmetické služby (69-41-L/01)
Vizážista (69-41-L/01)
Průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím ke známce
z chování a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
Písemná přijímací zkouška z ČJ, M ve formě centrálně zadávaných jednotných testů.
o
o

1. termín 12. 4. 2021
2. termín 13. 4. 2021

o
o

1. náhradní termín 12. 5. 2021
2. náhradní termín 13. 5. 2021

Poměr mezi jednotlivými složkami byl stanoven takto:
o
o

37,5 % průměrný prospěch ze ZŠ – maximálně 60 bodů
62,5 % test z ČJ a M – maximálně 100 bodů

Body za prospěch =

(5 – průměrný prospěch za 1. pololetí v 8. třídě) × 7,5
+
(5 – průměrný prospěch za 1. pololetí v 9. třídě) × 7,5

Body z přijímací zkoušky = podle počtu dosažených bodů bez jakéhokoliv přepočtu, maximálně 50 z ČJ a
maximálně 50 z M
Maximální dosažitelný počet bodů – 160
Minimální požadovaný celkový počet bodů – 45
Minimální požadovaný počet bodů z přijímací zkoušky – 10
Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí stanoveného počtem
bodů až do kapacity oboru stanovené zřizovatelem školy.
Obor vzdělání:

Bude přijato uchazečů:

Hotelnictví (65-42-M/01)

30

Kosmetické služby (69-41-L/01)

15

Vizážista (69-41-L/01)

15

2. Nástavbové studium Podnikání (64-41-L/51, denní i dálková forma)
• Průměrný prospěch z 1.–3. ročníku učebního oboru anebo prospěch z jednotlivých předmětů
závěrečné zkoušky u žáků, kteří byli podle § 21 zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání
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•

výsledků dalšího vzdělávání připuštěni k závěrečné zkoušce po získání potřebných profesních
kvalifikací, vždy s přihlédnutím ke zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
Písemná přijímací zkouška z ČJ, M ve formě centrálně zadávaných jednotných testů.
o
o

1. termín 12. 4. 2021
2. termín 13. 4. 2021

o
o

1. náhradní termín 12. 5. 2021
2. náhradní termín 13. 5. 2021

Poměr mezi jednotlivými složkami byl stanoven takto:
o
o

37,5 % průměrný prospěch ze SŠ – maximálně 60 bodů (20 za každé hodnocené pololetí)
62,5 % test z ČJ a M – maximálně 100 bodů

Body za prospěch =

(5 – průměrný prospěch za 2. pololetí 1. ročníku učebního oboru) × 5
+
(5 – průměrný prospěch za 1. pololetí v 2. ročníku učebního oboru) × 5
+
(5 – průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru) × 5

Body z přijímací zkoušky = podle počtu dosažených bodů bez jakéhokoliv přepočtu, maximálně 50 z ČJ a
maximálně 50 z M
Maximální dosažitelný počet bodů – 160
Minimální požadovaný celkový počet bodů – 45
Minimální požadovaný počet bodů z přijímací zkoušky – 10
Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí stanoveného počtem
bodů, až do kapacity oboru stanovené zřizovatelem školy.
Obor vzdělání:

Bude přijato uchazečů:

Podnikání (64-41-L/51) – denní forma

30

Podnikání (64-41-L/51) – dálková forma

30

3. Učební obory
• Průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ s přihlédnutím ke známce
z chování a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání
Přijímací zkoušky se nekonají.
Body za prospěch =

(5 – průměrný prospěch za 1. pololetí v 8. třídě) × 7,5
+
(5 – průměrný prospěch za 1. pololetí v 9. třídě) × 7,5

Maximální dosažitelný počet bodů – 60 (30 za každé hodnocené pololetí)
Minimální požadovaný počet bodů – 15
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Uchazeči o učební obor budou přijímáni dle pořadí stanoveného počtem dosažených bodů, do kapacity
stanovené zřizovatelem školy.
Obor vzdělání:

Bude přijato uchazečů:

Kadeřník (69-51-H/01)

60

Kuchař-číšník (65-51-H/01)
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii (65-51-H/01)

45

Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01)
Cukrář (29-54-H/01)

30

Prodavač (66-51-H/01)

15

4. Úpravy počtu bodů
• Žákům ze 7. či 8. ročníku ZŠ a žákům s neukončeným základním vzděláním bude z celkového počtu
dosažených bodů odečteno 20 bodů – neplatí pro obor Prodavač
• Za jednu nejhorší sníženou známku z chování na kterémkoliv započítaném vysvědčení bude
uchazečům odečteno za druhý stupeň 10 bodů, popř. za třetí stupeň 20 bodů – neplatí pro nástavbové
studium oboru Podnikání
5. Rovnost bodů
Při případné rovnosti bodů budou o celkovém pořadí uchazečů níže uvedených oborů rozhodovat průměry
vypočtené na tři desetinná místa z následujících skupin předmětů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotelnictví – český jazyk, cizí jazyk, matematika
Kosmetické služby, vizážista – český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, výtvarná výchova
Podnikání (denní i dálková forma) – český jazyk, cizí jazyk, matematika
Kuchař – číšník – český jazyk, cizí jazyk, matematika
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii – český jazyk, cizí jazyk, matematika
Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii – český jazyk, cizí jazyk, matematika
Cukrář – český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, výtvarná výchova
Kadeřník – český jazyk, cizí jazyk, matematika, chemie, výtvarná výchova
Prodavač – český jazyk, cizí jazyk, matematika

Pokud i tyto průměry budou mezi uchazeči stejné, rozhodne průměrný prospěch z posledního dokládaného
pololetí.
6. Přijetí ke studiu
Při splnění podmínek přijímacího řízení je rozhodující pořadí žáka dle počtu získaných bodů a povolená
kapacita oboru ve vazbě na zajištěná místa odborného výcviku.
7. Přijímání cizinců
• Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
• Pokud to bude nutné, bude hodnocení prospěchu z příslušných dvou ročníků zahraniční základní školy
převedeno na odpovídající hodnocení v ČR.
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•

•

•

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se promíjí na
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Pokud
se neprokáže dostatečná znalost českého jazyka, žák nesplňuje kritéria pro přijetí a nebude přijat ke
studiu.
Při prominutí testu z českého jazyka bude sestaveno redukované pořadí uchazečů z lepších výsledků
z matematiky a prospěchu z předchozího vzdělávání. Do výsledného pořadí všech uchazečů bude tento
uchazeč zařazen na místo, které získal v redukovaném pořadí uchazečů. Pro splnění kritérií
přijímacího řízení musí získat aspoň 30 bodů celkem a zároveň nejméně 7 bodů z přijímací zkoušky.
Cizincům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole na území ČR, budou uzpůsobeny podmínky u
přijímací zkoušky podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

8. Zrušení přijímací zkoušky
Pokud do kteréhokoliv ze studijních oborů přijde méně přihlášek, než jaká je kapacita oboru, přijímací zkouška
bude z kritérií vyřazena a přiděleno bude pouze 60 bodů za prospěch. Minimální požadovaný celkový počet
bodů pak bude snížen na 25.
9. Další kola přijímacího řízení
V případě nenaplnění kapacity jednotlivých oborů budou vypsána další kola přijímacího řízení s novými
kritérii až do naplnění plánované a povolené kapacity daného oboru.
10. Závěrečná ustanovení
K podkladům pro vydání rozhodnutí je možné se vyjádřit do 21. 4. 2021.
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 byla projednána a schválena vedením školy.

V Přerově 8. 1. 2021

Ing. Martin Kovář
ředitel školy
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