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

Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Příkaz ředitele č. 1 ze dne 27. ledna 2023 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 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, zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, ve znění pozdějších 

předpisů, který pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2023, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 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-373/2022-17 ze srpna 2022, v souladu s ustanovením § 60c odst. 

1 školského zákona, opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. října 2022 a 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího 

řízení do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024 a stanoví: 

• počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání, 

• kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení. 

 

Informace k přijímacímu řízeni pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 

 

• Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení 

do 1. března 2023. 

- Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto 

formuláře je možno stáhnout z webových stránek MŠMT či naší školy. 

• Součástí přihlášky je: 

- 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, nebo 

jejich ověřené kopie. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nemusí být vysvědčení přiložena. 

- doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení (platí pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami). 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor Ekonomika a podnikání 

a pro nástavbové formy studia, tzn. obor Podnikání v denní i dálkové formě). 

• Přijímací zkouška se u 3letých oborů vzdělání s výučním listem nekoná. Do 3letých oborů vzdělání 

ukončených výučním listem (Prodavač, Aranžér, Kadeřník) budou žáci přijati na základě prospěchu na 

základní škole (viz kritéria pro jednotlivé obory, která jsou uvedena níže). 
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• Přijímací řízení proběhne bez účasti uchazečů. 

Dne 24. 4. 2023 zasedne komise ve složení: 

- ředitel školy 

- zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování  

- zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 

- výchovný poradce 

- studijní referent 

Komise provede kontrolu přidělených bodů a seřazení uchazečů dle prospěchu na základní škole.  

• Výsledky budou zveřejněny v průběhu dne 24. 4. 2023 na webových stránkách školy a na veřejně 

přístupném místě školy. 

 

 

• Uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou budou konat Jednotnou přijímací zkoušku (dále 

jen JPZ nebo jednotná zkouška), která je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Uchazeč musí absolvovat přijímací zkoušky v rámci „jednotné přijímací zkoušky“; 

pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám přijímacího řízení. 

• Termíny JPZ: 

1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023 

2. termín: pátek 14. dubna 2023 

• Centrum zpřístupňuje hodnocení JPZ uchazeče do 28. dubna 2023. Škola je povinna zveřejnit 

výsledky přijímacího řízení do 2 pracovních dní od zpřístupnění výsledků. Výsledky budou 

zveřejněny na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy. 

 

 

• Písemné rozhodnutí ředitele s výsledkem přijímacího řízení bude zasláno pouze nepřijatým 

uchazečům. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje 

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

 

• Náhradní termín: Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit k jednotné přijímací zkoušce 

a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od data řádné JPZ, bude pozván 

k náhradnímu termínu JPZ, který je stanoven na 10. a 11. května 2023. Škola zveřejní výsledky 

náhradního termínu přijímacího řízení neprodleně po zpřístupnění výsledků Centrem. 

 

• Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou 

i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

 

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí doložit doporučení školského poradenského 

zařízení (dále jen ŠPZ) současně s přihláškou, nejpozději však do 1. března 2023. Na základě 
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doporučení ŠPZ a v souladu s § 60b odst. 4 školského zákona rozhodne ředitel školy o uzpůsobení 

podmínek pro konání jednotné zkoušky (např. navýšení limitu o 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, kompenzační 

pomůcky, využití služeb podporující osoby atd.) 

 

• Uchazeči, kteří základní vzdělání ukončili v zahraničí, doloží přihlášku ke studiu včetně 

nostrifikovaného překladu vysvědčení z posledních dvou ročníku základní školy v zahraničí do 

1. března 2023. Netýká se cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. – cizinci v dočasné ochraně. 

 

• Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách 

pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 

přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 

škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. má na základě 

žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací 

zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Škola může písemný 

test školní přijímací zkoušky cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. na základě žádosti připojené 

k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní 

toto zadání v ukrajinském jazyce, ředitel školy zveřejní spolu se skutečnostmi podle § 60 odst. 2 a 3 

školského zákona, v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí k 

těmto skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá v českém 

jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový 

slovník. Společně s žádostí podle odst. 1, 2 nebo 3 OOP MŠMT uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 

odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., tj. doklad o dočasné ochraně. 

 

• Zdravotní způsobilost ke studiu žák doloží na přihlášce ke studiu nebo na zvláštním formuláři, který je 

k dispozici na webových stránkách školy www.ss-ostrava.cz. 

 

• Obory, pro které je požadován lékařský posudek: 

- Kosmetické služby 

- Fotograf 

- Masér sportovní a rekondiční 

- Kadeřník 

- Aranžér 

- Prodavač 

 

• Obory bez požadavku na lékařský posudek: 

- Ekonomika a podnikání 

- Podnikání (nástavbové studium, denní i dálková forma) 

  

http://www.ss-ostrava.cz/
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POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2023/2024 

 

 

Obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou – výučním listem 

69-51-H/01 KADEŘNÍK 54 uchazečů 

66-52-H/01 ARANŽÉR 32 uchazečů 

66-51-H/01 PRODAVAČ – všeobecné zboží 24 uchazečů 

66-51-H/01 PRODAVAČ – elektrotechnické zboží 10 uchazečů 

Přijímací zkoušky se nekonají, termín přijímacího řízení je stanoven na pondělí 24. dubna 2023 – 

bez účasti uchazečů. 

 

 

 

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY 21 uchazečů 

69-41-L/02 MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ 30 uchazečů 

34-56-L/01 FOTOGRAF 32 uchazečů 

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 30 uchazečů 

1. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 13. dubna 2023. 

2. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na pátek 14. dubna 2023. 

 

 

 

2letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou – denní forma 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 60 uchazečů 

1. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 13. dubna 2023. 

2. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na pátek 14. dubna 2023. 

 

3letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou – dálková forma 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ 60 uchazečů 

1. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 13. dubna 2023. 

2. řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na pátek 14. dubna 2023. 
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

A OSTATNÍ UCHAZEČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

Tato kritéria platí pro 1. kolo přijímacího řízení. Pro 2. kolo (popřípadě další kola) budou stanovena nová kritéria. 

 

 

I. 

69-41-L/01 Kosmetické služby 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 21. 

 

Algoritmus bodového hodnocení: 

• jednotná přijímací zkouška z jazyka českého ................ max. 50 bodů 

• jednotná přijímací zkouška z matematiky ...................... max. 50 bodů 

• bodové hodnocení prospěchu na ZŠ .............................. max. 60 bodů 

Celkem ....................................................................... max. 160 bodů 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 20 20 20 

od 1,01 do 1,20 17 17 17 

od 1,21 do 1,40 14 14 14 

od 1,41 do 1,80 12 12 12 

od 1,81 do 2,10 10 10 10 

od 2,11 do 2,30 8 8 8 

od 2,31 do 2,50 6 6 6 

od 2,51 výše 5 5 5 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-5  -10* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 21 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka, 

2. anglického jazyka 

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

 

Pro obor vzdělání Kosmetické služby je nutné lékařské potvrzení. 

 

Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen posudek 

školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení upraveny dle doporučení ŠPZ. 
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II. 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 30. 

 

Algoritmus bodového hodnocení: 

• jednotná přijímací zkouška z jazyka českého ................ max. 50 bodů 

• jednotná přijímací zkouška z matematiky ...................... max. 50 bodů 

• bodové hodnocení prospěchu na ZŠ .............................. max. 60 bodů 

Celkem ....................................................................... max. 160 bodů 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 20 20 20 

od 1,01 do 1,20 17 17 17 

od 1,21 do 1,40 14 14 14 

od 1,41 do 1,80 12 12 12 

od 1,81 do 2,10 10 10 10 

od 2,11 do 2,30 8 8 8 

od 2,31 do 2,50 6 6 6 

od 2,51 výše 5 5 5 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-5  -10* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 30 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. anglického jazyka 

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

 

 

Pro obor vzdělání Masér sportovní a rekondiční je nutné lékařské potvrzení. 

 

Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen posudek 

školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení upraveny dle doporučení ŠPZ. 
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III. 

34-56-L/01 Fotograf 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 32. 

 

Algoritmus bodového hodnocení: 

• jednotná přijímací zkouška z jazyka českého ................ max. 50 bodů 

• jednotná přijímací zkouška z matematiky ...................... max. 50 bodů 

• bodové hodnocení prospěchu na ZŠ .............................. max. 60 bodů 

Celkem ....................................................................... max. 160 bodů 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 20 20 20 

od 1,01 do 1,20 17 17 17 

od 1,21 do 1,40 14 14 14 

od 1,41 do 1,80 12 12 12 

od 1,81 do 2,10 10 10 10 

od 2,11 do 2,30 8 8 8 

od 2,31 do 2,50 6 6 6 

od 2,51 výše 5 5 5 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-5  -10* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 32 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. fyziky 

2. anglického jazyka 

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

 

Pro obor vzdělání Fotograf je nutné lékařské potvrzení. 

 

Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen posudek 

školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení upraveny dle doporučení ŠPZ. 
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IV. 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

(Management obchodních firem a sportovních klubů) 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 30. 

 

Algoritmus bodového hodnocení: 

• jednotná přijímací zkouška z jazyka českého ................ max. 50 bodů 

• jednotná přijímací zkouška z matematiky ...................... max. 50 bodů 

• bodové hodnocení prospěchu na ZŠ .............................. max. 60 bodů 

Celkem ....................................................................... max. 160 bodů 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 20 20 20 

od 1,01 do 1,20 17 17 17 

od 1,21 do 1,40 14 14 14 

od 1,41 do 1,80 12 12 12 

od 1,81 do 2,10 10 10 10 

od 2,11 do 2,30 8 8 8 

od 2,31 do 2,50 6 6 6 

od 2,51 výše 5 5 5 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-5  -10* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 30 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. anglického jazyka 

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

 

Pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání není nutné lékařské potvrzení. 

 

Žákům se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP), kteří budou mít u přihlášky doložen posudek 

školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou podmínky přijímacího řízení upraveny dle doporučení ŠPZ. 
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V. 

69-51-H/01 Kadeřník 

3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 

 

 

Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 54. 

 

Hodnotícím kritériem je prospěch na základní škole, viz níže. Uchazeč může získat maximálně 90 bodů. 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 30 30 30 

od 1,01 do 1,20 27 27 27 

od 1,21 do 1,40 24 24 24 

od 1,41 do 1,80 21 21 21 

od 1,81 do 2,10 18 18 18 

od 2,11 do 2,30 15 15 15 

od 2,31 do 2,50 12 12 12 

od 2,51 do 2,80 9 9 9 

od 2,81 výše 6 6 6 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-6  -12* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 54 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. chemie 

2. matematiky 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z anglického jazyka a při opětovné shodě rozhodne 

přesná hodnota průměru vypočítaného z průměrného prospěchu za jednotlivá pololetí. 

 

Pro obor vzdělání Kadeřník je nutné lékařské potvrzení. 

  



10 

VI. 

66-52-H/01 Aranžér 

3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 

 

 

Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 32. 

 

Hodnotícím kritériem je prospěch na základní škole, viz níže. Uchazeč může získat maximálně 90 bodů. 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 30 30 30 

od 1,01 do 1,20 27 27 27 

od 1,21 do 1,40 24 24 24 

od 1,41 do 1,80 21 21 21 

od 1,81 do 2,10 18 18 18 

od 2,11 do 2,30 15 15 15 

od 2,31 do 2,50 12 12 12 

od 2,51 do 2,80 9 9 9 

od 2,81 výše 6 6 6 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-6  -12* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 30 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. matematiky 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z anglického jazyka a při opětovné shodě rozhodne 

přesná hodnota průměru vypočítaného z průměrného prospěchu za jednotlivá pololetí. 

 

Pro obor vzdělání Aranžér je nutné lékařské potvrzení. 
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VII. 

66-51-H/01 Prodavač 

3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 

zaměření – všeobecné zboží 

 

 

Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 24. 

 

Hodnotícím kritériem je prospěch na základní škole, viz níže. Uchazeč může získat maximálně 90 bodů. 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 30 30 30 

od 1,01 do 1,20 27 27 27 

od 1,21 do 1,40 24 24 24 

od 1,41 do 1,80 21 21 21 

od 1,81 do 2,10 18 18 18 

od 2,11 do 2,30 15 15 15 

od 2,31 do 2,50 12 12 12 

od 2,51 do 2,80 9 9 9 

od 2,81 výše 6 6 6 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-6  -12* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

Přijato bude 24 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. matematiky 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z anglického jazyka a při opětovné shodě rozhodne 

přesná hodnota průměru vypočítaného z průměrného prospěchu za jednotlivá pololetí. 

 

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení. 
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VIII. 

66-51-H/01 Prodavač 

3letý obor vzdělání ukončený výučním listem 

zaměření – elektrotechnické zboží 

 

 

Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků bude 10. 

 

Hodnotícím kritériem je prospěch na základní škole, viz níže. Uchazeč může získat maximálně 90 bodů. 

 

Bodové hodnocení prospěchu ze ZŠ bude vypočítáno jako součet bodových hodnocení průměrů (bez známky 

z chování) z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy. 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze ZŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 8. třídy 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 9. třídy 

1,00 30 30 30 

od 1,01 do 1,20 27 27 27 

od 1,21 do 1,40 24 24 24 

od 1,41 do 1,80 21 21 21 

od 1,81 do 2,10 18 18 18 

od 2,11 do 2,30 15 15 15 

od 2,31 do 2,50 12 12 12 

od 2,51 do 2,80 9 9 9 

od 2,81 výše 6 6 6 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-6  -12* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 9. třídy základní školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním termínu 

(doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 
 

Přijato bude 10 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Pokud škola nenaplní elektrotechnické zaměření oboru Prodavač alespoň 8 žáky, nebude se toto zaměření 

otevírat a přijatí žáci budou převedeni do oboru Prodavač – všeobecné zboží. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. matematiky 

Pokud nastane opět rovnost bodů, rozhoduje průměrná známka z anglického jazyka a při opětovné shodě rozhodne 

přesná hodnota průměru vypočítaného z průměrného prospěchu za jednotlivá pololetí. 

 

Pro obor vzdělání Prodavač je nutné lékařské potvrzení. 
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IX. 

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

2leté nástavbové studium 

 

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

o závěrečné zkoušce, tzn. získali střední vzdělání s výučním listem z 3letého oboru vzdělání v denní formě. 

 

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

3letý obor vzdělání), ověřené kopie ročníkových vysvědčení, případně si nechá známky na druhé straně přihlášky 

potvrdit školou, na které 3letý obor vzdělání absolvoval. Kopie musí být ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ – tzn. notářem, 

matrikou nebo na Czechpointu (Česká pošta). 

 

Pokud uchazeč nedoloží do 31. 8. 2023 ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce, bude 

jeho přijetí považováno za neplatné. 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude 60. 

 

Algoritmus bodového hodnocení: 

• jednotná přijímací zkouška z jazyka českého ................ max. 50 bodů 

• jednotná přijímací zkouška z matematiky ...................... max. 50 bodů 

• bodové hodnocení prospěchu na SŠ ............................... max. 60 bodů 

Celkem ....................................................................... max. 160 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, bude bodové hodnocení prospěchu ze SŠ 

vypočítáno jako součet bodových hodnocení za průměrný prospěch ve 2. pololetí 1. ročníku, ve 2. pololetí 

2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku (známky ze všech povinných vyučovacích předmětů, bez známky z chování). 

 

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze SŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 1. ročníku 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 2. ročníku 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 3. ročníku 

od 1,00 do 1,20 20 20 20 

od 1,21 do 1,40 17 17 17 

od 1,41 do 1,60 14 14 14 

od 1,61 do 1,90 12 12 12 

od 1,91 do 2,20 10 10 10 

od 2,21 do 2,50 8 8 8 

od 2,51 do 2,80 6 6 6 

od 2,81 výše 5 5 5 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-5  -10* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 3. ročníku střední školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním 

termínu (doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

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, a to následovně: 
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Průměrný prospěch ze závěrečné zkoušky Body za průměrný prospěch  

od 1,00 do 1,20 60 

od 1,21 do 1,40 51 

od 1,41 do 1,60 42 

od 1,61 do 1,90 36 

od 1,91 do 2,20 30 

od 2,21 do 2,50 24 

od 2,51 do 2,80 18 

od 2,81 výše 15 

 

Přijato bude 60 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. cizího jazyka 

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

 

Pro obor vzdělání Podnikání (denní forma) není nutné lékařské potvrzení. 

 

 

 

 

 

 

X. 

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

3leté nástavbové studium 

 

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

o závěrečné zkoušce, tzn. získali střední vzdělání s výučním listem z 3letého oboru vzdělání v denní formě. 

 

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

3letý obor vzdělání), ověřené kopie ročníkových vysvědčení, případně si nechá známky na druhé straně přihlášky 

potvrdit školou, na které 3letý obor vzdělání absolvoval. Kopie musí být ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ – tzn. notářem, 

matrikou nebo na Czechpointu (Česká pošta). 

 

Pokud uchazeč nedoloží do 31. 8. 2023 ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce, bude 

jeho přijetí považováno za neplatné. 

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude 60. 

 

Algoritmus bodového hodnocení: 

• jednotná přijímací zkouška z jazyka českého ................ max. 50 bodů 

• jednotná přijímací zkouška z matematiky ...................... max. 50 bodů 

• bodové hodnocení prospěchu na SŠ ............................... max. 60 bodů 

Celkem ....................................................................... max. 160 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, bude bodové hodnocení prospěchu ze SŠ 

vypočítáno jako součet bodových hodnocení za průměrný prospěch ve 2. pololetí 1. ročníku, ve 2. pololetí 

2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku (známky ze všech povinných vyučovacích předmětů, bez známky z chování). 
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V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 

vyhlášky 233/2020 Sb.). Pokud bude 2. pololetí školního roku 2019/2020 mezi hodnoceními, která jsou na 

přihlášce požadována, bude průměrný prospěch z tohoto pololetí nahrazen průměrem z ostatních dvou pololetí 

uvedených na přihlášce. 

 

Průměrný prospěch 

ze SŠ (bez známky 

z chování) 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 1. ročníku 

Body 

za průměrný prospěch 

z 2. pololetí 2. ročníku 

Body 

za průměrný prospěch 

z 1. pololetí 3. ročníku 

od 1,00 do 1,20 20 20 20 

od 1,21 do 1,40 17 17 17 

od 1,41 do 1,60 14 14 14 

od 1,61 do 1,90 12 12 12 

od 1,91 do 2,20 10 10 10 

od 2,21 do 2,50 8 8 8 

od 2,51 do 2,80 6 6 6 

od 2,81 výše 5 5 5 

Nehodnocen minimálně 

z jednoho vyučovacího 

předmětu 

-5  -10* 

*) Pokud je žák v 1. pololetí 3. ročníku střední školy nehodnocen a nedodá známku ze zkoušky v náhradním 

termínu (doklasifikace) nejpozději do 6. 4. 2023. 

 

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, a to následovně: 

 

Průměrný prospěch ze závěrečné zkoušky Body za průměrný prospěch  

od 1,00 do 1,20 60 

od 1,21 do 1,40 51 

od 1,41 do 1,60 42 

od 1,61 do 1,90 36 

od 1,91 do 2,20 30 

od 2,21 do 2,50 24 

od 2,51 do 2,80 18 

od 2,81 výše 15 

 

Přijato bude 60 uchazečů, kteří nejlépe vyhoví stanoveným kritériím. 

 

Podle bodového hodnocení bude sestaveno pořadí uchazečů. Při rovnosti bodů rozhoduje průměrná známka z: 

1. českého jazyka 

2. cizího jazyka 

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

 

Pro obor vzdělání Podnikání (dálková forma) není nutné lékařské potvrzení. 

 

 

V Ostravě, dne 27. ledna 2023 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Chrenka 

ředitel střední školy 


