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K r i t é r i a  p ř i j í m a c í h o  ř í z e n í  
pro  př i jet í  pro  školní  rok  2023 /2024 

v souladu s § 59 a § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání ve střední 
škole do oborů vzdělání  

29-51-H/01 Výrobce potravin, 29-53-H/01 Pekař, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 65-51-H/01  
Kuchař – číšník,  66-51-H/01  Prodavač,  69-51-H/01 Kadeřník a  29-54-H/01 Cukrář. 

Kr it ér ia  pro  př i jet í :  

a) Přijímací zkoušky S E  N E K O N A J Í . Uchazeči o studium budou přijímáni ke vzdělávání na 
základě hodnocení výsledků dosažených na základní škole. Hodnotí se celkový průměrný 
prospěch za I. pololetí posledního a obě pololetí předcházejícího ročníku základní školy. 
Vzhledem k tomu, že v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020, nastane-li situace, že by se za školní rok 2019/2020 měla 
hodnotit obě pololetí, bude se hodnotit hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 
2019/2020 dvakrát. Nezapočítává se známka z chování. 

Průměru 1,00 odpovídá 300 bodů .................................................................................. váha 100 % 

Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet bodů (viz tabulka Body za známky).  

b) V případě rovnosti bodů se bude hodnotit průměrný prospěch tří profilových předmětů: 
český jazyk, matematika a předmět ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Při další 
rovnosti – lepší prospěch v předmětu český jazyk a při následné rovnosti – lepší prospěch 
v předmětu matematika.  

c) Cizinci a osoby s českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo 
území České republiky, předloží doklady o vzdělání v originálním znění, a současně úředně 
ověřený překlad do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském). 

d) Uchazeč z Ukrajiny, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle § 1 
odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., může nahradit doklad prokazující získání přechozího vzdělání 
a hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání čestným prohlášením, pokud doklad 
nemá a současně předloží doklad, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. 

e) Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky ke dni nástupu do školy a splnění 
zdravotní způsobilosti. 

P ředpokládané p očty  př i j ímaných uchazečů :  

29-51-H/01 Výrobce potravin ........................................................................................................ 18 
29-53-H/01 Pekař .......................................................................................................................... 10 
29-56-H/01 Řezník – uzenář .......................................................................................................... 10 
65-51-H/01 Kuchař – číšník ............................................................................................................ 60 
66-51-H/01 Prodavač ..................................................................................................................... 18 
69-51-H/01 Kadeřník ..................................................................................................................... 42 
29-54-H/01 Cukrář ......................................................................................................................... 12 
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BODY ZA ZNÁMKY 

 

Průměr Body Průměr Body 

1 300,00 3 128,57 

1,1 291,43 3,1 120,00 

1,2 282,86 3,2 111,43 

1,3 274,29 3,3 102,86 

1,4 265,71 3,4 94,29 

1,5 257,14 3,5 85,71 

1,6 248,57 3,6 77,14 

1,7 240,00 3,7 68,57 

1,8 231,43 3,8 60,00 

1,9 222,86 3,9 51,43 

2 214,29 4 42,86 

2,1 205,71 4,1 34,29 

2,2 197,14 4,2 25,71 

2,3 188,57 4,3 17,14 

2,4 180,00 4,4 8,57 

2,5 171,43 4,5 0,00 

2,6 162,86 4,6 0,00 

2,7 154,29 4,7 0,00 

2,8 145,71 4,8 0,00 

2,9 137,14 4,9 0,00 

  5 0,00 

 

Infor mace  k  or ganizac i  př i j ímacího  ř ízen í :    

Přijímací řízení je správním řízením, které se řídí předpisy: 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 59 až § 60g, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 67/2022 Sb.,  

o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí 

vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovená kritéria určují rozsah podkladů a způsob zjišťování informací pro rozhodnutí o přijetí nebo 

nepřijetí uchazeče. Jsou neměnná pro průběh celého přijímacího řízení. Hodnocení probíhá pod 

přiděleným registračním číslem, které je oznámeno zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých uchazečů zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky. 

Řádně vyplněné přihlášky na předepsaném tiskopisu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče s písemným souhlasem nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 1 .  3 .  2 0 2 3 .  

Součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Požadujeme 

dobrý zdravotní stav odpovídající charakteru daného oboru vzdělání.  
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Seznam přijatých uchazečů včetně pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení s výsledky prvního  

a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě bude zveřejněn na veřejně přístupném místě 

ve škole a na webových stránkách školy. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

bude pořadí uchazečů zveřejněno pod přiděleným registračním číslem.  

U učebních oborů, u nichž se nekonají přijímací zkoušky, bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn bez 

zbytečného odkladu, nejdříve však 2 2 .  4 .  2 0 2 3 . 

V případě přijetí uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou je třeba do 10 pracovních dnů 

od oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Tím potvrzuje zletilý uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v oboru, na který byl přijat.  Nebude-li tak učiněno, 

zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o přijetí uchazeče ke vzdělávání (zákon 

č. 561/2004 Sb., § 60g). 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená. Seznam bude obsahovat rovněž poučení o právních následcích neodeslání 

zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu se nezasílá písemně. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno 

rozhodnutí o nepřijetí s podrobnými pokyny pro odvolání k rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí žáka je určen termín pro podání odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě volné kapacity mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení před uzavřením kola 

předcházejícího.  

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle 

výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení (zákon č. 561/2004 Sb., § 60d). 

 

V Opavě dne 31. 1. 2023 Mgr. Martin Ruský v. r. 

 ředitel školy 


