
STŘEDNÍ ŠKOLA, ODRY, příspěvková organizace 
3. kolo přijímacího řízení 

 
Ředitelka Střední školy, Odry, příspěvková organizace na základě ustanovení § 
60 odst. 1; § 60f zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č 353/2016, o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje 3. kolo 
přijímacího řízení následovně: 
 
 

1. Ke vzdělávání na SŠ Odry, p. o. lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou 
školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním 
povinné školní docházky, u nástavbových forem ukončili tříletý obor středního 
vzdělávání s výučním listem a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. 

 
2. Součástí přijímacího řízení ve 3. kole nejsou přijímací zkoušky a nepřihlíží se 

k výsledkům přijímacích zkoušek z 1. kola přijímacího řízení. 
 

3. Na základě § 60 odst. 4 školského zákona, v platném znění, rozhodla ředitelka 
o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022 do 
jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. 
 

4. Na základě § 60 odst. 4 a § 60f školského zákona, v platném znění rozhodla 
ředitelka o jednotných kritériích pro všechny uchazeče oborů Kadeřník, 
Masér sportovní a rekondiční, Mechanik opravář motorových vozidel a 
Kuchař-číšník a dále pro obory s maturitní zkouškou nástavbové studium 
oboru Podnikání v denní formě. Ve 3. kole přijímacího řízení se i u 
maturitních oborů vychází pouze z hodnocení vysvědčení z předchozího 
vzdělávání, a to průměrného prospěchu zaokrouhleného na dvě desetinná 
místa.  
Hodnotí se: průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledních dvou 
ročníků vzdělávání (ZŠ nebo SŠ). 
 

Průměr do: Počet bodů: 

do 1,5 50 

do 2,0 40 

do 2,5 30 

do 3,0 20 

do 3,5 10 

nad 3,5 0 

 
Vyšší průměrný prospěch představuje nižší počet bodů 
Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování 
V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 50 bodů. 
V případě rovnosti dosažených bodů má přednost uchazeč s lepšími 
průměrnými výsledky z předmětů ČJ, M, CJ za předchozí dvě klasifikační 
období. 
V případě přijímání do oborů vzdělávání s výučním listem zůstávají kritéria 
stejná jako v I. kole. 



 
5. Přihlášku ke vzdělávání – studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy do 23. 8. 2021 do 12:00. 
Přihláška musí být fyzicky doručena nejpozději 23. 8. 2021 ve 12:00 – nestačí 
ji jen podat na poštu! 
 

6. Přihlášku ke vzdělávání vám dle platných předpisů na vaši žádost vydáme, je 
možné použít i formulář z webových stránek školy či MŠMT.  
 

7. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je 
klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které 
uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. U uchazečů 
k nástavbovému studiu požadujeme ověřený výuční list a prosté kopie 
ročníkových vysvědčení (alespoň z 2. a 3. ročníku). U oborů ukončených 
výučním listem je nutné posouzení zdravotní způsobilosti.  
 

8. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, 
rozhoduje o přijetí či nepřijetí jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení. 
 

9. Uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí (nahlížet do spisu) dne 23. 8. 2021 v době od 13:00 do 14:00 na 
sekretariátu školy. 
 

10. Výsledky 3. kola budou zveřejněny dne 23. 8. 2021 ve 14:00 na nástěnce 
v budově C školy, Sokolovská 647/1 v Odrách a v budově Opavská 22, Vítkov 
a rovněž pak na webových stránkách školy: www.ssodry.cz.          

 
 
Případné dotazy k průběhu přijímacího řízení zodpoví: 
ředitelka školy na:  tel. 556 730 172       e-mail: jana.kellnerova@ssodry.cz 
 
 
Červenec 2021          Mgr. Jana Kellnerová, ředitelka školy 
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