Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – čtyřleté maturitní obory
Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (dále školský zákon) a s vyhláškou č. 353/2016 Sb.
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění:

1.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech studia:
69–41-L/01
34-56-L/01

Kosmetické služby
Fotograf

16 žáků
16 žáků

2.

První kolo přijímacího řízení:



Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli příslušné střední školy do 1. března 2021.



V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky ke studiu na dvě různé školy, nebo na
jednu školu a dva různé obory. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně. Součástí přihlášky jsou
úředně ověřené kopie vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ, pokud není prospěch uveden na
zadní straně přihlášky a potvrzen základní školou.



Na přihlášce jsou uvedeny vzdělávací výsledky z pololetí posledních dvou ročníků ZŠ (nebo
odpovídajících ročníků gymnázia). Většinou pololetí osmé a deváté třídy.



ZŠ je povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely příjímací řízení na SŠ (§51
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.



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.



Přijímací zkouška se koná podle jednotného zadání z předmětů Český jazyk a Matematika.



V případě kdy bude počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst tak
ředitel může rozhodnout, že se přijímací zkouška nekoná a toto rozhodnutí zveřejní do 8. března
2021 na stránkách školy a do 19. března 2021 tuto skutečnost sdělí uchazečům telefonicky nebo
e-mailem do 19. března 2021.



V prvním kole přijímacího řízení jsou dva termíny centrálně zadaných přijímacích zkoušek:


první termín - 12. dubna 2021 zkoušku koná uchazeč ve škole uvedené na přihlášce
na prvním místě,



druhý termín - 13. dubna 2021 zkoušku koná uchazeč ve škole uvedené na přihlášce
na druhém místě.



Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude
ihned po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek, nejpozději do 30. dubna 2021.

3.

Kritéria přijímacího řízení:



Hodnocení na vysvědčení z pololetí osmé třídy a pololetí deváté třídy (případně odpovídajících
ročníků osmiletého gymnázia), vyjádřené studijním průměrem (váha kritéria je 40%).



Žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný (nutná podmínka pro přijetí).



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



Přijímací zkouška z českého jazyka (váha kritéria 30%).



Přijímací zkouška z matematiky (váha kritéria 30%).



Uchazeči budou seřazeni podle tzv. koeficientu pořadí, od nejnižšího k nejvyššímu, tedy od
uchazeče s nejnižším koeficientem pořadí až po uchazeče s nejvyšším koeficientem.



V případě rovnosti koeficientu pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí
jejich úspěšnost v přijímací zkoušce z českého jazyka, poté v přijímací zkoušce z matematiky.
Příklad stanovení koeficientu pořadí:





uchazeč se výsledky na ZŠ umístil na 15. místě mezi uchazeči – do koeficientu
pořadí se počítá 15 x 0,4 (váha kritéria), tedy 6,
uchazeč se výsledkem v testu z Českého jazyka umístil na 10. místě mezi uchazeči
– do koeficientu pořadí se počítá 10 x 0,3 (váha kritéria), tedy 3,
uchazeč se výsledkem v testu z Matematiky umístil na 20. místě mezi uchazeči –
do koeficientu pořadí se počítá 20 x 0,3 (váha kritéria), tedy 6,
výsledný koeficient pořadí je 6 + 3 + 6 = 15.

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 WWW.SOSRUSKA.CZ).

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.

Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení,
pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

8.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci
nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy do 1. března 2021.

9.

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

V Děčíně 22. 1. 2021

Mgr. Tomáš Daněk
ředitel školy

