Střední škola, Odry, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA, ODRY, p. o.
VYHLÁSILA 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Střední škola, Odry, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, vyhlašuje 1. kolo
přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělávání.
Přijímací řízení se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy:


zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 60).



vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Pro školní rok 2021/ 2022 budeme přijímat žáky do následujících oborů s předpokládaným
počtem přijímaných žáků:
Obory středního vzdělávání s výučním listem:
69-51-H/01
Kadeřník
69-53-H/01
Rekondiční a sportovní masér
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
65-51-H/01
Kuchař-číšník
Nástavbové studium:
64-41-L/51
Podnikání – denní forma

60 žáků
30 žáků
15 žáků
15 žáků

25 žáků

Všeobecné informace
Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání
v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje
lékař na přihlášce uchazeče. (viz podmínky zdravotní způsobilosti na webových stránkách
školy).
Přihlášky ke vzdělávání
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný
zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to na
stanoveném tiskopisu, který naleznete na webových stránkách školy, případně na webových
stránkách MŠMT.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělávání na jedné škole, musí podat
dvě přihlášky. V přihlášce uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru vzdělávání, na
druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Pořadí oborů musí být na obou přihláškách
shodné.
Termín přijímací zkoušky se u učebních oborů nevyplňuje.
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit poštou nebo osobně na
sekretariát školy: Pro všechny formy vzdělávání do 01. 03. 2021 (§ 60a Školského
zákona).
Požadované součásti přihlášky:
Klasifikace za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní
docházku (u nástavbové formy poslední ročníky středního vzdělávání s výučním listem).
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V případě, že klasifikace není na přihlášce uvedena a ověřena základní školou, je nutné
k přihlášce připojit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč
splnil nebo plnil povinnou školní docházku, event. osobně doručit originály vysvědčení
k ověření. U nástavbové formy kromě toho vyžadujeme ověřenou kopii výučního listu
a vysvědčení o závěrečné zkoušce (rovněž lze originály ověřit ve škole), pokud již uchazeč
obor středního vzdělání s výučním listem ukončil.

Přijímání do tříletých oborů s výučním listem v I. kole přijímacího řízení:
Do tříletých oborů jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě níže uvedených
kritérií v daném pořadí.

Kritéria:
Pořadí je stanoveno počtem získaných bodů:
 průměrný prospěch z pololetního vysvědčení předposledního ukončeného ročníku ZŠ B1,
 průměrný prospěch pololetního vysvědčení z posledního ukončeného ročníku ZŠ B2,
(tedy obvykle z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
 uchazeč musí mít ukončenou povinnou školní docházku
Studijní výsledky budou bodově hodnoceny dle průměrného prospěchu takto:
Průměr do
do 1,5
do 2,0
do 2,5
do 3,0
do 3,5
nad 3,5

Počet bodů
50
40
30
20
10
0

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování.
Výpočet B1+B2 = Maximální počet bodů 100.
V případě rovnosti dosažených bodů má přednost uchazeč s lepšími průměry známek z ČJ,
M, CJ na ZŠ ve dvou výše zmíněných klasifikačních obdobích.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU PRO OBORY S VÝUČNÍM
LISTEM ZVEŘEJNĚNY 22. DUBNA 2021 na veřejně přístupném místě
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách
školy: www.ssodry.cz
Přijímání do nástavbového studia s maturitní zkouškou v I. kole přijímacího
řízení
Na základě ustanovení § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konají
uchazeči v oborech vzdělání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku.
Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou formou testů
z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Termíny testů:
1. termín
2. termín

12. dubna 2021
13. dubna 2021
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Náhradní termín:
1. termín
2. termín

12. května 2021
13. května 2021

Kritéria přijímacího řízení pro I. kolo:
1) kritérium – výsledky dosažené při přijímací zkoušce
Český jazyk a literatura
max. 50 bodů
Matematika
max. 50 bodů
V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 100 bodů (váha 67%).
2) kritérium – hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, a to průměrný
prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa
Hodnotí se průměrný prospěch I. pololetí 2. ročníku a I. pololetí 3. ročníku společně. Do
průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování
Průměr do
do 1,5
do 2,0
do 2,5
do 3,0
do 3,5
nad 3,5

Počet bodů
50
40
30
20
10
0

Vyšší průměrný prospěch představuje nižší počet bodů.
V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 50 bodů (váha 33%).
V případě rovnosti dosažených bodů má přednost uchazeč s lepšími průměrnými výsledky
z předmětů ČJ, M a CJ za předchozí dvě klasifikační období.
Uchazeč, který k přihlášce ke vzdělávání přiloží odborný posudek školského poradenského
zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním
znevýhodnění obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací
zkoušky, vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského pracoviště
(vyhláška č. 353/2016 Sb.).
Ke studiu v 1. ročníku středního vzdělávání v uvedených oborech budou od 1. 9. 2020 přijati
v 1. kole přijímacího řízení na SŠ Odry, p. o. žáci v pořadí dle zisku bodů uvedených kritérií
do naplnění kapacity oboru.

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU DO NÁSTAVBOVÉHO
STUDIA ZVEŘEJNĚNY do 2 pracovních dnů
po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zpřístupnění výsledků testů
středním školám Centrem a to nejdříve dne 28. DUBNA 2021, nejpozději do 30.
DUBNA 2021 na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím
dálkový přístup, tedy na webových stránkách školy: www.ssodry.cz
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Další kola bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení
v případě, že v 1. kole nedojde k naplnění předpokládaného stavu žáků. Pro tato
kola vyhlásí ředitelka školy příslušné náležitosti ke dni vyhlášení kola
přijímacího řízení.
Platnost
Tento Vnitřní předpis je vydán s platností ode dne 29. 01. 2021

Digitálně podepsal

Jana
Jana Kellnerová
2021.02.15
Kellnerová Datum:
08:11:36 +01'00'
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