STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
školní rok 2020/2021
Č.j.: 026/2020/SŠOŘS

21. ledna 2020

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1, 564 01 Žamberk

Přijímací řízení
pro školní rok 2020/2021
Č.j.: 026/2020/SŠOŘS

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 60 o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č.
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Středního vzdělání s výučním listem – 3leté (denní)
23-55-H/01
23-56-H/01
29-54-H/01
33-56-H/01
36-52-H/01
36-67-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01

Operátor plechové výroby
(Klempíř - zaměření strojírenská výroba)
Obráběč kovů
Cukrář
Truhlář
Instalatér
Zedník
Kuchař-číšník *
Asistent prodeje (Prodavač)

* V oboru Kuchař-číšník bude přijato

– počet přijímaných – 12
– počet přijímaných – 24
– počet přijímaných – 15
– počet přijímaných – 12
– počet přijímaných – 12
– počet přijímaných – 12
– počet přijímaných – 50
– počet přijímaných – 20

30 uchazečů – se zaměřením kuchař
20 uchazečů – se zaměřením číšník, servírka

Středního vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté (denní)
– počet přijímaných – 30

65-41-L/01

Gastronomie

66-41-L/01

Management obchodní logistiky (Obchodník) – počet přijímaných – 30
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Přijímací řízení pro OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
GASTRONOMIE (65-41-L/01)
MANAGEMENT OBCHODNÍ LOGISTIKY (Obchodník 66-41-L/01)
Termín podání přihlášky: nejpozději do 1. března 2020
Náležitosti přihlášky:
✓ musí obsahovat povinné údaje, být podepsaná v souladu s platnou legislativou a
opatřena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti ke studiu,
✓ vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou
školní docházku,
✓ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí přiložit platné doporučení školského
poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek.

Kritéria přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení:
▪ zdravotní způsobilost ke studiu u vybraného oboru vzdělání,
▪ úspěšné splnění podmínek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
matematiky a kritérií stanovených střední školou,
▪ pořadí uchazečů o přijetí se stanoví podle celkového součtu bodů pro každý
nabízený obor samostatně.
Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě výsledků jednotné
přijímací zkoušky, která se skládá ze tří částí: A – didaktický test, B – hodnocení prospěchu
ZŠ, C – hodnocení soutěží a olympiád.
A/ český jazyk – hodnocení testu, max. 50 bodů (didaktický test),
matematika – hodnocení testu, max. 50 bodů (didaktický test).
Nutnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělání je získání minimálně 20 bodů ze 100
bodů možných.
B/ hodnocení prospěchu ze základní školy (ZŠ):
- body za prospěch při průměru známek na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy,
max. 40 bodů (viz tabulka):
Průměrný prospěch

Počet bodů

1,00 – 1,50

40

1,51 – 1,90

30

1,91 – 2,30

20

2,31 – 2,70

10

2,71 a více

0
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C/ hodnocení ze soutěží, olympiád: max. 10 bodů
▪ celostátní soutěž 1. – 3. místo
▪ krajská soutěž 1. – 3. místo
▪ okresní soutěž 1. – 3. místo

10 bodů
7 bodů
3 bodů

Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Účast a umístění je nutno doložit potvrzením
ze základní školy nebo kopii diplomu.
Pořadí uchazečů v přijímacím řízení 1. kola je dán součtem bodů didaktického
testu (český jazyk, matematika), hodnocení prospěchu a soutěží ze ZŠ (A+B+C).
Uchazeč může získat maximálně 150 bodů (100 + 40 + 10).
Na základě dosažených výsledků bude stanoveno pořadí uchazečů. Při shodném
součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší počet bodů získaných z didaktických
testů (český jazyk, matematika).
Vzhledem k nízkému počtu vycházejících žáků 9. tříd je Vaše přijetí na naši školu v
případě účasti na přijímacích didaktických testech velice pravděpodobné již v 1. kole.
Termíny jednotné přijímací zkoušky:
▪
▪
▪

14. 4. a 15. 4. 2020 – řádný 1. termín testů (český jazyk, matematika),
13. 5. a 14. 5. 2020 – náhradní 1. termín testů (český jazyk, matematika),
neúčast (vážný důvod např. nemoc) musí být omluvena nejpozději do tří dnů po datu
řádného termínu konání jednotných testů u ředitelky školy.

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky příjímacích zkoušek budou zveřejněny do dvou dnů po uvolnění CERMATEM
nejdříve 28. dubna 2020
na webových stránkách školy www.ssorszamberk.cz a současně budou vyvěšeny v budově
školy na adrese SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1.
Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi poštou.
Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) bude rozhodnutí zasláno písemně.
Zápisový lístek:
• Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke vzdělávání, musí
svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk potvrdit
zápisovým lístkem.
•

Vyplněný a podepsaný zápisový lístek je nutné odevzdat do deseti pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

•

V případě nedodržení této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke
vzdělávání ve SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk.
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Další kola přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou:
➢ Vyhlášena na základě výsledků 1. kola bude případně vyhlášeno 2. a další kolo
přijímacího řízení.
➢ V dalších kolech přijímacího řízení uchazeči nebudou konat jednotné přijímací
zkoušky a nezohledňují se výsledky jednotných testů z 1. kola přijímacího řízení.
➢ Při stejném počtu bodů dvou a více uchazečů se rozhodne o přijetí ke studiu
k celkovému průměrnému prospěchu za 1. pololetí poslední ukončené třídy ZŠ (B) a
hodnocení ze soutěží a olympiád (C).

ODVOLÁNÍ
Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 60, odst. 19 lze proti rozhodnutí ředitelky školy podat odvolání do tří
pracovních dnů od jeho doručení, a to k rukám ředitelky Střední školy obchodu, řemesel a služeb
Žamberk.

V Žamberku dne 21. ledna 2020
PhDr. Zuzana Pecháčková
ředitelka školy
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