
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – čtyřleté maturitní 

obory 

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV - Podmokly, Ruská 147/46, příspěvková organizace 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a vyhláškou 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ve střední škole, v platném znění, stanovuje 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech studia:  

69-41-L/01 Kosmetické služby    1 žák 

34-56-L/01 Fotograf    2 žáci 

2. Třetí kolo přijímacího řízení: 

 Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli příslušné střední školy do pondělí 22. srpna 2022. 

 Na přihlášce jsou uvedeny vzdělávací výsledky z posledních dvou ročníků ZŠ (nebo 

odpovídajících ročníků gymnázia). Většinou pololetí osmé a deváté třídy. 

 Mohou být přijati pouze uchazeči z 9. ročníku ZŠ nebo paralelního ročníku víceletého 

gymnázia. 

 Na přihlášce musí být vyplněno, že uchazeč splňuje podmínky zdravotní způsobilosti pro daný 

obor vzdělání. Doloženo příslušným registrujícím praktickým lékařem - § 60a odst. 3 školského 

zákona. 

 V přijímacím řízení se nehodnotí hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 - §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

 Přijímací zkouška se nekoná.  

 Možnost nahlížení do spisu v úterý 23. srpna 2022 od 8:00 do 13:00 hodin v kanceláři číslo 

49 v budově školy – Ruská 147/46, Děčín IV – Podmokly. 

 Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v úterý 

22. srpna 2022 ve 14:00 hodin. 

 Po předání přihlášky bude uchazeči nebo zákonnému zástupci předáno potvrzení o přijetí 

přihlášky. Registrační číslo bude zákonným zástupcům odesláno pomocí SMS. Pokud nebude 

telefon uveden, tak prostřednictvím e-mailu. Pokud nebude na přihlášce uvedena ani e-mailová 

adresa, pak poštou. 

 Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o 

studium na dané škole formou odevzdání zápisového lístku. Uchazeči, kteří se nehlásí ze ZŠ, 

si zažádají o zápisový lístek na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Veškeré informace naleznete 

zde: https://www.kr-ustecky.cz/zapisove-listky-na-ss/ms-276442/p1=276442 

  

3. Kritéria přijímacího řízení:  

 Hodnocení na vysvědčení z osmé třídy a pololetí deváté třídy (případně odpovídajících ročníků 

osmiletého gymnázia), vyjádřené studijním průměrem. 

 Přijímací zkouška se nekoná. 

 Uchazeči budou seřazeni vzestupně podle součtu průměrů. 

 Při rovnosti průměrů u více uchazečů se daným uchazečům přidělí stejné pořadí. 

https://www.kr-ustecky.cz/zapisove-listky-na-ss/ms-276442/p1=276442


 

 V případě rovnosti pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí lepší součet 

známek z českého jazyka, poté z matematiky. 

 

 Uchazeči, kteří navštěvovali předposlední ročník ve školním roce 2019/2020 budou v této části 

přijímacího řízení hodnoceni na základě redukovaného pořadí, do kterého se započítají pouze 

první pololetí posledních dvou ročníků povinné školní docházky. Uchazeč bude na 

výsledkovou listinu zařazen na místo podle tohoto redukovaného pořadí. 

4. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 

pořadí dle bodu 3. 

5. Ředitel školy odesílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých 

uchazečů zveřejní ve škole na veřejně přístupném místě a způsobem umožňující dálkový přístup 

(webové stránky školy). 

6. Uchazeč, který byl přijat ke studiu (je na seznamu přijatých uchazečů), musí svůj úmysl 

vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy, 

a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. 

7. Na přihlášce ke studiu se vyžaduje posouzení zdravotní způsobilosti příslušným registrujícím 

praktickým lékařem. 

 

 

 

V Děčíně 04. 07. 2022  

     Mgr. Tomáš Daněk  

 ředitel školy 


