Č.j. SPOSDK/52/2021

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oboru vzdělání
KADEŘNÍK ve školním roce 2020/2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění
pozdějších právních předpisů, vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 a stanovuji
kritéria pro přijetí ke vzdělávání.
Ke vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, doložili zdravotní
způsobilost ke studiu zvoleného oboru (lékařské potvrzení), splnili kritéria přijímacího řízení a umístili
se v celkovém pořadí do 28. místa (tj. předpokládaný počet přijímaných uchazečů).“
Kód oboru

Název oboru
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ukončení

Potvrzení lékaře
o zdravotní zp.

69-51-H/01

Kadeřník

28

3

ZZ

ANO

ZZ – závěrečná zkouška
Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání s výučním listem:
Do oboru vzdělání Kadeřník se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči se seřadí podle celkových bodů
ze všech částí přijímacího řízení (a – d).

Maximální výše bodového ohodnocení je v součtu 56 bodů.
a) Prospěch – průměrný prospěch se vypočítá za tři klasifikační období –
pololetí základního vzdělávání – posuzovaná pololetí jsou:
- 1. pololetí 7. třídy, 2. pololetí 7. třídy, 1. pololetí 8. třídy
(výpočet: položka PRUMERZS = (součet průměrů za poslední 3
období): 3 na 2 desetinná místa, položka BODY ZA ZS = 78 - 30 x
PRUMERZS na 2 desetinná místa

maximálně 48 bodů

b) snížená známka z chování - za sníženou známku z chování budou uchazeči odečteny body:
- za druhý (2) snížený stupeň je odečet - 20 bodů
- za třetí (3) snížený stupeň je odečet - 30 bodů
Záporné body se udělují za každou sníženou známku z chování za poslední tři posuzovaná období.
c) hodnocení známkou „nedostatečně“ (5) - za hodnocení „nedostatečně“ je odečet - 20 bodů
Záporné body za každé hodnocení známkou „nedostatečně“ za poslední tři posuzovaná období.
d) hodnocení „nehodnocen“ - za hodnocení „nehodnocen“ (N) je odečet - 10 body
Záporné body se udělují za každé hodnocení „nehodnocen“ za poslední tři posuzovaná období.
body za soutěže v období: započítává se 1. pololetí 7. třídy až 1. pololetí 9. třídy
Body budou přiděleny za 1. – 3. místa v olympiádách a soutěžích kategorie A + B vyhlašovaných MŠMT, a to
prokazatelně doložené (diplomem nebo organizátorem potvrzenou výsledkovou listinou, u diplomů družstev je nutné
jmenovité potvrzení školy či sportovního oddílu). Hodnotí se vždy nejvyšší kolo soutěže.
Tuto skutečnost musí uchazeč doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.



okresní kolo 1. – 3. místo

3 body



krajské kolo 1. – 3. místo

5 bodů



celostátní kolo 1. – 3. místo

8 bodů



umístění v soutěžích souvisejících se zvoleným

2 body

oborem (okresní, krajské a celostátní kolo 1. – 3. místo)
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Výsledky přijímacího řízení
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě těchto kritérií:

-

Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí dle dosažených bodů celkem za všechny části
přijímacího řízení (a-d) a splněných podmínek přijímacího řízení, a to do celkového počtu
přijímaných žáků na daný obor celkem 28.

-

Pokud uchazeč dosáhl záporného bodového ohodnocení v součtu všech částí přijímacího
řízení více než -20 bodů, nesplnil podmínky přijímacího řízení.

-

Ostatní uchazeči, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, nebo pro nesplnění kritérií
přijímacího řízení, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
-

průměrný prospěch za poslední posuzované klasifikační období,

-

průměrný prospěch za předposlední posuzované klasifikační období,

-

známka z anglického jazyka za poslední posuzované klasifikační období

-

známka z anglického jazyka za předposlední posuzované klasifikační období

-

známka z českého jazyka za poslední posuzované klasifikační období

-

známka z českého jazyka za předposlední posuzované klasifikační období.

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání:
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí podat odvolání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Přijetí uchazečů na
místa uvolněná nedoručením zápisových lístků přijatými uchazeči je možné pouze tehdy, když
uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v budově školy a na www.sposdk.cz (rozhodnutí o přijetí již
nebude zasíláno písemně poštou, písemně bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí), musí uchazeč
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním
zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění
seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě,
vzdává se práva vzdělávat se v dané střední škole a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem .
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Závazné termíny přijímacího řízení:
- 01. březen 2021

nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu škole
V případě, že uchazeč nemá přihlášku potvrzenou základní školou, je nutné
doložit úředně ověřené kopie požadovaných vysvědčení.

- 22. duben 2021

09:00 – 11:00 možnost pro zákonné zástupce vyjádřit se k podkladům
vedoucím k vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu

- 22. duben 2021

12:00 zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Ředitel školy jmenoval komisi pro přijímací řízení ve složení:
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch – ředitel školy
Mgr. Jiří Nálevka – zástupce ředitele
Mgr. Ilona Petráčová – zástupce ředitele školy
Ing. Monika Štodtová – zástupce ředitele školy
Mgr. Luděk Matura – vedoucí předmětové komise TEV
Hana Šturmová – studijní oddělení

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 21. 1. 2021
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel školy
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