VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
1.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní
forma vzdělávání, a oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a zveřejňuje jednotná kritéria v souladu s/se
ustanovením § 59, § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),
vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
pozdějších předpisů,
Sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterým se stanoví termíny konání
jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022, č.j. MŠMT-22753/2021-1, srpen 2021.

-

2.

Podmínka splnění povinné školní docházky nebo úspěšného ukončení základního vzdělávání před
splněním povinné školní docházky

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili
základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení
dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků.
Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila povinnou školní docházku na území jiného státu, předkládá
uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se
o doklady v jazyce slovenském). V tomto případě se nevyžaduje uznání rovnocennosti nebo uznání platnosti
(nostrifikace) zahraničního vysvědčení v České republice. Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním
povinné školní docházky se dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti zahraničního vysvědčení v České
republice. Tento doklad vydává na základě žádosti příslušný krajský úřad.
3.

Předpoklad zdravotní způsobilosti

Uchazeč o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání musí
prokázat splnění předpokladu zdravotní způsobilosti, a to v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona a nařízením
vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče je součástí přihlášky ke vzdělávání
a hradí jej zákonný zástupce uchazeče, resp. zletilý uchazeč.
Uchazeč o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání,
neprokazuje splnění předpokladu zdravotní způsobilosti.
4.
Zveřejnění stanovených jednotných kritérií přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona ředitel školy zveřejňuje stanovená jednotná kritéria
přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.
4. 1.

Stanovená jednotná kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění

V souladu s ustanovením § 60d odst. 1 písm. a) a písm. b) školského zákona ředitel hodnotí uchazeče podle:
a)
b)

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání za poslední dva ročníky (dvě klasifikační období),
vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

4.1.1 Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání za poslední dva ročníky (nejvýše 66 bodů)
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Hodnocení uchazečů vychází z celkového průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního a 1. pololetí
předcházejícího (tj. předposledního) ročníku základní školy (resp. odpovídajícího hodnocení z víceletého
gymnázia).
Uchazeč získá počet bodů stanovený níže:
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Za každé hodnocení klasifikačním stupněm „5 – nedostatečný“ z jakéhokoli předmětu na vysvědčení, které se hodnotí
v rámci přijímacího řízení, je z počtu bodů získaných na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
odečteno 20 bodů.
4.1.2

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky (nejvýše 100 bodů)

Na základě vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky může uchazeč získat
-

z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury nejvýše 50 bodů,
z jednotné přijímací zkoušky z matematiky nejvýše 50 bodů.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se koná
-

v prvním řádném termínu dne 12. dubna 2022 a
ve druhém řádném termínu 13. dubna 2022

v budově Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace.
První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 10. května 2022.
Druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na den 11. května 2022.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná v budově Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava,
Tyršova 34, příspěvková organizace.
Zkoušku v náhradním termínu koná uchazeč, který se pro vážné důvody (zdravotní, vážné rodinné) k řádnému
termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve
které ji měl konat.
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4.1.3.

Výpočtový vzorec

Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A + B
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
symbol
výpočtového
vzorce

jednotlivá kritéria přijímacího řízení

hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání za poslední dva
ročníky

A

nejvyšší
možný počet
bodů

podíl na
výsledku
přijímacího
řízení

66 bodů

39,76 %

100 bodů

60,24 %

jednotná přijímací zkouška



B

4.1.4.

z matematiky maximum 50 bodů
z českého jazyka a literatury maximum 50 bodů

Nejlepší možný výsledek

66 bodů + 100 bodů = 166 bodů
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky představuje součet lepších bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka
a literatury.
4.1.5.

Podmínky přijetí uchazeče ke vzdělávání

Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání, kteří
-

splní povinnou školní docházku,
prokáží splnění předpokladu zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání,
získají alespoň 0 bodů ze 166 možných bodů celkem a
vykonají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných
uchazečů (tj. počtu 60 uchazečů).
Uchazeči o přijetí do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, kteří
-

splní povinnou školní docházku,
získají alespoň 0 bodů ze 166 možných bodů celkem a
vykonají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky,

jsou přijati ke vzdělávání, jestliže se v celkovém pořadí uchazečů umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných
uchazečů (tj. počtu 30 uchazečů).
4.1.6.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat dosažení vyššího počtu bodů v jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka
a literatury a matematiky (vychází se ze součtu bodů získaných za zkoušku z českého jazyka a literatury a zkoušky
z matematiky).
V případě další rovnosti bodů bude rozhodovat dosažení vyššího počtu bodů v jednotné zkoušce z českého jazyka
a literatury.
Rozhodující pro sestavení pořadí uchazečů je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější uchazeč získá
nejvíce bodů).
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4.1.7.

Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání
přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny,
speciálního pedagogického centra, které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení).
Uvedené doporučení je součástí přihlášky ke vzdělávání.
4.1.8.

Prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a ověření znalosti českého jazyka rozhovorem

a)

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území
České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací
zkouška z českého jazyka (vzdělávací obor Český jazyk a literatura) v rámci jednotné zkoušky. Oprávněnost
žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku dodaného spolu s přihláškou.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem s vyhotovením
protokolu o provedeném rozhovoru. Uchazeč prokáže znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání,
pokud komunikuje srozumitelně v českém jazyce (porozumí otázce, umí na ni adekvátně odpovědět, jeho
slovní zásoba je dostatečná).
Uchazeč, který v rámci jednotné zkoušky nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
v rámci jednotné zkoušky, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií
zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

b)

c)

5.

Uchazeči, kteří budou přijati

Přijatí budou uchazeči do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání, kteří
splní povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní
docházky,
prokáží splnění předpokladu zdravotní způsobilosti pro tento obor vzdělání a
v celkovém pořadí uchazečů se umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu
60 uchazečů).

-

Přijatí budou uchazeči do prvního ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání,
kteří
splní povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní
docházky, a
v celkovém pořadí uchazečů se umístí na místě odpovídajícím počtu přijímaných uchazečů (tj. počtu
30 uchazečů).

-

6.

Zveřejnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel školy zveřejňuje
předpokládaný počet přijímaných uchazečů
do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání
60
předpokládaný počet přijímaných uchazečů
do oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání 30

-

7.

Podání přihlášky

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli střední školy do denní formy
vzdělávání do 1. března 2022.
Pokud uchazeč v případě oboru vzdělávání Hotelnictví preferujete zaměření, uvede na přihlášce Moderní
gastronomie a zdravý životní styl nebo Management ve službách.
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8.

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a matematiky

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce bude odeslána datovou schránkou, anebo do vlastních rukou na doručenku
s modrým pruhem zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů doporučenou poštou na
adresu, která bude uvedena na přihlášce ke studiu.
9.

Oznámení rozhodnutí

Ředitel školy oznámí (doručí) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též na webové stránce školy
www.sshsopava.cz, a to na dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno datovou schránkou, anebo do vlastních rukou na doručenku s modrým
pruhem zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů doporučenou poštou na adresu, která
bude uvedena na přihlášce ke studiu.
10.

Vyzvednutí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem může zákonný zástupce
uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout proti podpisu písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to
v pracovních dnech vždy v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 14:30 hodin v budově Střední
školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, příspěvková organizace.
11.

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do střední školy, do které
byl přijat ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů, ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zákonný zástupce přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve výše uvedené
lhůtě v pracovních dnech vždy v době od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 14:30 hodin v budově Střední
školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace.

Opavě dne 31. ledna 2022

Mgr. Martin Ruský

ředitel školy
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