Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace
tel.: 553 401 731, e-mail: sekretariat@stredniskola-sucha.cz
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou

69-41-L/01 Kosmetické služby
pro školní rok 2022 / 2023
1. kolo:

1. termín jednotné přijímací zkoušky
2. termín jednotné přijímací zkoušky

12. 4. 2022
13. 4. 2022

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil
základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a který je zdravotně způsobilý pro daný
obor vzdělání.
V přijímacím řízení může uchazeč dosáhnout maximálně 150 bodů takto:
1.
Za celkový průměrný prospěch za tři klasifikační období (1. a 2. pololetí předposledního
ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí posledního ročníku povinné školní
docházky) maximálně 48 bodů dle následující tabulky:
 Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období
nepočítá.
 Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítává na tři
desetinná místa.
 Celkový průměrný prospěch se přepočítává jako aritmetický průměr
všech tří hodnotících období.
 Do celkového průměrného prospěchu nelze započítat hodnocení na
vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 dle § 1 odst.
7 vyhlášky. Pokud žák takové hodnocení předloží, bude do celkového
průměrného prospěchu započítáno hodnocení 1. pololetí předposledního
ročníku povinné školní docházky a 1. pololetí posledního ročníku povinné
školní docházky.
Prospěch
1,000 – 1,040
1,041 – 1,080
1,081 – 1,120
1,121 – 1,160
1,161 – 1,200
1,201 – 1,240
1,241 –1,280
1,281 – 1,320
1,321 – 1,360
1,361 – 1,400
1,401 – 1,440
1,441 – 1,480
1,481 – 1,520

2.
3.
4.

Body
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24

Prospěch
1,521 – 1,560
1,561 – 1,600
1,601 – 1,640
1,641 – 1,680
1,681 –1,720
1,721 –1,760
1,761 – 1,800
1,801 – 1,840
1,841 – 1,880
1,881 –1,920
1,921 – 1,960
1,961 – 2,000
Od 2,001…………………

Body
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1
0 bodů

Za písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů.
Za písemnou přijímací zkoušku z Matematiky a její aplikace – maximálně 50 bodů.
Za umístění na 1. – 3. místě v krajských a vyšších olympiádách ze všeobecně vzdělávacích
předmětů 2 body.
Za umístění na 1. – 3. místě v okresních olympiádách ze všeobecně vzdělávacích předmětů
1 bod.

5.

Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle celkového součtu dosažených bodů dle bodů
1., 2., 3. a 4. těchto kritérií. Uchazeči, kteří v přijímacím řízení dosáhnou shodného součtu
bodů, budou umístění v pořadí podle dosaženého počtu bodů z testu z Českého jazyka
a literatury, pokud dosáhli uchazeči stejného počtu bodů z testu z Českého jazyka
a literatury, rozhodne o pořadí uchazečů počet bodů z testu z Matematiky a její aplikace.
V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů z testu z Matematiky a její aplikace,
pak o pořadí uchazečů rozhodne celkový průměrný prospěch dle bodu 1.

6.

Přijato bude 27 uchazečů v pořadí dle bodu 5 těchto kritérií. Nepřijatí uchazeči, jejichž
odvolání proti nepřijetí ke studiu bude řádně doručeno, budou přijímáni ke studiu na
uvolněná místa, která vzniknou neodevzdáním zápisových lístků podle umístění v pořadí
dle bodu 5 těchto kritérií.

Pozn.:
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím
řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška
z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
Ředitel školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého
jazyka a literatury, podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí
uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení
do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školského vzdělávacího programu. Redukované
hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v
redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto
osob ověří rozhovorem.

V Havířově, 20. ledna 2022

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel

