
 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba 

 
Příkaz ředitele č. 6 ze dne 31. května 2022 

 
III. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
Ředitel Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace, na základě zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a  vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky 
č. 243/2017 Sb.; ve znění vyhlášky 244/2018 Sb.;  nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nařízení vlády“);  
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), sdělení MŠMT, č.j. 
MSMT-22753/2021-1, kterým se stanoví termíny konání přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení 
pro školní rok 2022/2023 pro obory vzdělání: 
 
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma – 19 volných míst 
-3letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou  
 
Přihlášky ke studiu do III. kola výše uvedeného oboru zasílejte do 21.6.2022 na adresu 
 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruby, p. o. 
Příčná 1108 

708 00 Ostrava-Poruba 
 

 
Přijímací zkoušky se nekonají.  
 
Výběrové řízení na základě stanovených kritérii (viz níže) proběhne dne – 23. 6.2022 bez účasti uchazečů.  
 
Kritéria přijímacího řízení: 
 
Tato kritéria platí pro 3. kolo přijímacího řízení.  
 
 

 
Podnikání 64-41-L/51 – dálková forma studia 

- 3leté nástavbové studium  
 

 
 INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  
 

 Formulář přihlášky ke studiu si uchazeči mohou stáhnout z webových stránek školy www.ss-ostrava.cz 
 

 K nástavbovému studiu mohou být přijati uchazeči, kteří mají výuční list nebo výuční list s vysvědčením 

o závěrečné zkoušce – získali střední vzdělání s výučním listem z 3letého oboru  

 Uchazeč k přihlášce doloží ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud již 

ukončil 3letý obor vzdělání), ověřené kopie ročníkových vysvědčení anebo si nechá známky na druhé 

straně přihlášky potvrdit školou, na které 3letý obor vzdělání absolvoval. OVĚŘENÉ KOPIE – tzn. 

ověření notářem, matrikou nebo Czechpoint (Česká pošta) 

 



 Pokud uchazeč nedoloží do 31.8.2022 ověřenou kopii, výučního listu a vysvědčení o závěrečné 

zkoušce bude jeho přijetí považováno za neplatné!!! 

 

  KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 Přijati budou uchazeči, kteří se umístí do 19. místa v pořadí uchazečů.  
 Předpokládaný počet přijímaných žáků bude   
 Přijímací zkoušky se nebudou konat 
 Uchazeči budou přijímání na základě prospěchu na SŠ  

 
Algoritmus bodového hodnocení: 
 
 průměrný prospěch na SŠ ...................................... max. 60 bodů 
 
Bodové hodnocení prospěchu ze střední školy: 
 U uchazečů, kteří získali nebo získají střední vzdělání s výučním listem standartním způsobem 

vzdělávání v příslušném oboru poskytujícím střední vzdělání s výučním listem, se hodnotí průměr ze 
součtu 3 průměrů vypočtených ze známek z vysvědčení za II. pololetí 1. ročníku, za II. pololetí ročníku 
2. ročníku a za I. pololetí 3. ročníku, ze všech povinných vyučovacích předmětů. Do průměru ze 
známek se nezapočítává známka z chování. 

 U uchazečů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem způsobem dle ustanovení § 113c nebo § 
113d školského zákona, se hodnotí průměr vypočtený ze známek ze všech jednotlivých zkoušek 
závěrečné zkoušky uvedených na vysvědčení o závěrečné zkoušce.  

 
 
 

Průměrný prospěch ze SŠ 
bez známky z chování 

Body  
za průměrný prospěch na SŠ. 

                        Od 1,00 do 1,20 60 

Od 1,21 do 1,40 50 
Od 1,41 do 1,60 40 
Od 1,61 do 1,90 35 

Od 1,91 do 2,20 30 
Od 2,21 do 2,50 25 
Od 2,51 do 2,80 20 

                                  Od 2,81 výše 15 
 

Přijato bude 19 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím.  

 
Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů bude dalším hodnotícím 
kritériem: 
1. Průměrná známka z českého jazyka a literatury 
2. Průměrná známka z cizího jazyka 
3.  

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z matematiky. 

Pro obor vzdělání Podnikání, dálková forma není nutné   lékařské potvrzení. 
 
Mgr. Pavel  Chrenka 
ředitel střední školy 
 
 
Ostrava  31. května 2022 
 
 
 


