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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Veřejnosprávní akademie a střední škola, s.r.o., 

vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu 

s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění, 

přijímací řízení do oborů vzdělání: 

 

Obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou 

 

 65-42-M/01      Hotelnictví                         (30 míst)  ŠVP: Hotelnictví a lázeňství 

 69-41-L/01       Kosmetické služby            (30 míst) 

 68-43-M/01      Veřejnosprávní činnost    (50 míst) 

 63-41-M/01     Ekonomika a podnikání   (30 míst)  

                                                              ŠVP: Ekonomika právo se sociálním zaměřením 

 

 68-43-M/01     Veřejnosprávní činnost      (25 míst) – 4leté distanční studium 

 

 

Nástavbový obor vzdělávání ukončený maturitní zkouškou (zkrácená forma studia) 

 

 64-41-L/51       Podnikání   (30 míst) – 2leté denní studium 

 65-41-L/51       Podnikání   (30 míst) – 3leté dálkové studium 

 

 

Na výše uvedené obory se budou konat jednotné (státní) přijímací zkoušky z českého jazyka a 

matematiky. 

 

 

Obory vzdělávání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou 

 

 69-51-H/01     Kadeřník     (30 míst) 

 

Na výše uvedený obor se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu 

na ZŠ. 

 

 

U oborů Hotelnictví, Kosmetické služby a Kadeřník je nutné doložit lékařské potvrzení o 

zdravotní způsobilosti. 

 

 



 

Kritéria pro přijímání uchazečů na obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou 

 

1. Školní přijímací zkouška 

 

Školní přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (max. možný 

počet bodu 30) a z písemného testu z matematiky (max. možný počet bodu 30). Celkový  

maximální počet bodů, kterého lze dosáhnout za školní přijímací zkoušku je 60. 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se dále řídí vydanými Opatřenými obecné 

povahy, které vydalo MŠMT dne 5. 1. 2021. 

 

Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělání nižší než ředitelkou školy vyhlášený 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, školní 

přijímací zkoušky se nekonají a budou přijati všichni uchazeči, kteří odevzdali přihlášku 

ke studiu. 

 

Informace o nekonání školní přijímací zkoušky bude zveřejněna nejpozději do 8. března 

2021 dálkovým způsobem (na webových stránkách školy www. hs – straznice.cz). 

 

V takovém případě bude stanoveno pořadí uchazečů na základě stanovených kritérií bez 

výsledku školní přijímací zkoušky. 

 

 

Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělávání je do 1. března 2021.  

 

Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo 

podána na poště. Uchazeč se může hlásit na dvě školy nebo na dva obory jedné školy. 
 

 
 
 
 

2. Průměrný prospěch z předchozího vzdělání na základě podané přihlášky 

 

Z průměru známek (ze všech povinných a povinně volitelných předmětů) uchazeče 

z předchozího vzdělávání za 1. pololetí osmého ročníku a za 1. pololetí devátého ročníku lze 

získat příslušný počet bodů  - tabulka. Maximální počet bodů je 40. 
 

Průměrný prospěch 

- průměry známek se sečtou a vydělí dvěma 

Počet přidělených bodů 

do 1,25 40 

do 1,50 35 

do 2,00 30 

do 2,50 25 

do 3,00 20 

do 3,50 15 

do 4,00 10 

do 4,50 5 

4,51 a více 0 
 

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.  

(Příklad výpočtu: 1,34 + 1,25=2,59 / 2 = 1,30 uchazeč obdrží 35 bodů) 



 

3. Olympiády a soutěže 

 

Uchazečům, kteří se na ZŠ účastnili soutěží a olympiád budou připočteny body za postup do 

okresního kola (5 bodů), do krajského kola (10 bodů), do celostátního kola (15 bodů). 

 

 

Konečné bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení – maximální počet bodů 

 

 Školní přijímací zkouška     60 bodů 

 Průměrný prospěch z předchozího vzdělání   40 bodů 

 Olympiády a soutěže      15 bodů 

Celkem       115 bodů 

 

 

O přijetí uchazeče rozhoduje bodové pořadí dle celkového počtu získaných bodů za jednotlivé 

části a kritéria přijímacího řízení. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 

školní přijímací zkoušce. 

 
 

 

Kritéria pro přijímání uchazečů na obor vzdělávání Kadeřník  


Do prvního ročníku budou přijati všichni uchazeči splňující podmínky přijetí. 
 

 

 

 

Všeobecné podmínky pro přijímací řízení 

 

 Uchazeč musí splňovat zákonné podmínky pro přijetí. 

 

 Termín pro podání přihlášek na všechny výše uvedené obory vzdělávání je do 1. března 

2021.  

 

 Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy 

nebo podána na poště. Uchazeč se může hlásit na dvě školy nebo na dva obory jedné 

školy. 

 

 Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky a z českého jazyka a literatury se 

nekonají. 

 

 Školní přijímací zkouška - pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělání nižší než 

ředitelkou školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude 

tomuto počtu roven, školní přijímací zkoušky se nekonají a budou přijati všichni 

uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke studiu. Informace o nekonání školní přijímací 

zkoušky bude zveřejněna nejpozději do 8. března 2021 dálkovým způsobem (na 

webových stránkách školy www. hs – straznice.cz). V takovém případě bude stanoveno 

pořadí uchazečů na základě stanovených kritérií bez výsledku školní přijímací zkoušky. 

V případě konání školní přijímací zkoušky bude tato informace sdělena nejpozději do 

19. března 2021. 

 

 Školní přijímací zkouška bude zadání z rozsahu učiva, které nepřesáhne obsah 

Rámcového vzdělávacího programu základní školy. 



 

 Uchazeč koná školní přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury 

pouze jednou (vybere si jeden z termínů). 

 

 

 Ředitelka školy zveřejní 28. 4. 2021 pod registračním číslem seznam přijatých uchazečů 

do jednotlivých oborů vzdělání (dálkovým přístupem - na webových stránkách školy 

www.hs-straznice.cz a na veřejně přístupném místě – ve vestibulu školy). 

 

 Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude zasláno 

rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou. 

 

 

 

 

 

Ve Strážnici, dne 21. ledna 2021 

 

 

Ing. Andrea Maradová, MBA v. r 

ředitelka školy 


