
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace 

Tyršova 867/34, 746 01  Opava 

Telefon:  +420 553 711 628             Email:  skola@sshsopava.cz            web:  www.sshsopava.cz 

Elektronická podatelna:  VHSOp@po-msk.cz                                  ID datové schránky:  zuv5ema 

IČ:  72547651                          DIČ:  CZ72547651                         č. ú.:  KB Opava  107-439710287/0100 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 – 2. kolo přijímacího řízení 

 

Vyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání, vzdělávacích 

programů 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového 

provozu v denní formě vzdělávání. 

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria v souladu s § 93, § 94 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), 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, zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 10/2005 Sb. o vyšším 

odborném vzdělávání v platném znění. 

 

Termín podání přihlášky ke vzdělávání 

Termín podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení je stanoven do 26. 8. 2022. 

 

Termín 1. kola přijímacího řízení 

Přijímací řízení v 1. kole proběhne dne 29. 8. 2022.  

Přijímací zkoušky se nekonají, není třeba osobní účast uchazeče. 

 

Přihláška ke studiu 

 Přihláška ke studiu se podává na standardním tiskopisu (ke stažení na www.sshsopava.cz). 

 Přihláška musí obsahovat všechny předepsané údaje - kód a název oboru (65-43-N/02 Rozvoj a 

řízení regionální turistiky - denní forma, 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu – denní forma), 

IZO školy, odkud se uchazeč hlásí (lze nalézt na vysvědčení), rodné číslo (v souladu s §94, odst. 

1, zákona 561/2004 Sb.). 

 Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat na adresu školy, případně odevzdat 

osobně v kanceláři školy: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p. o., 

Tyršova 34, 746 01 Opava. 

 Pokud uchazeč vlastní datovou schránku, může odeslat přihlášku na datovou schránku školy: 

VHSOp@po-msk.cz, identifikátor datové schránky: zuv5ema. 

 

Povinné přílohy přihlášky 

Pro zařazení a vyhodnocení přihlášky je nutné, aby uchazeč dodal nejpozději ke dni přijímacího řízení 

následující dokumenty: 

 úředně ověřenou kopii vysvědčení posledního ročníku střední školy nebo 2. ročníku nástavbového 

studia, pokud nebyl střední školou potvrzen prospěch na přihlášce (tento doklad je součástí 

přijímacího spisu a nebude vrácen), 

 úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (tento doklad je součástí přijímacího spisu a 

nebude vrácen), 

 potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud nebylo vyplněno přímo v přihlášce ke 

vzdělávání, platí jen pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu. 
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Tyto dokumenty může zaslat uchazeč společně s přihláškou, nebo je doložit dodatečně, nejpozději 

však do 26. 8. 2022. V případě, že nedodáte všechny potřebné doklady k dennímu vzdělávání do 

uvedeného data, budete z přijímacího řízení vyřazeni. 

 

Kritéria přijímacího řízení 

Uchazeči budou v 1. kole přijati bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity přijímaných 

studentů za podmínek: 

 pořadí uchazečů bude stanoveno podle součtu průměru za 1. pololetí posledního ročníku střední 

školy nebo 1. pololetí 2. ročníku nástavbového studia a průměru z předmětů maturitní zkoušky, 

které jsou hodnoceny známkou,  

 při rovnosti součtu průměrného prospěchu bude dalším hodnotícím kritériem pro přijetí uchazeče 

průměr z předmětů maturitní zkoušky, které jsou hodnoceny známkou, 

 průměr bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa, nejlepší výsledek = nejnižší průměr. 

 

Počet přijímaných studentů 

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení 

hotelového provozu je 35. 

 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení 

regionální turistiky je 35. 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení 

V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitel školy zveřejní na veřejně 

přístupném místě ve škole (vstupní dveře) a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(www.sshsopava.cz) kritéria přijímacího řízení, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení 

přijímacího řízení, přehled přijatých uchazečů. 

 

 

Denní forma vzdělávání (rekapitulace): 2. kolo 

Termín zaslání přihlášek 26. 8. 2022 

Termín dodání podkladů 26. 8. 2022 

Přijímací řízení 29. 8. 2022 

 

 

V Opavě dne 22. června 2022       Mgr. Martin Ruský v. r. 

                ředitel školy 
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