
Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – tříleté učební 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:  

23-68-H/01 Automechanik 24 žáků 

29-54-H/01 Cukrář 20 žáků 

33-56-H/01 Truhlář 26 žáků 

65-51-H/01 Kuchař 26 žáků 

65-51-H/01 Číšník, servírka 26 žáků 

66-51-H/01 Prodavač 30 žáků 

69-51-H/01 Kadeřník 30 žáků 

2. První kolo přijímacího řízení: 

 Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli příslušné střední školy do 1. března 2023. 

 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. 

 ZŠ je povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely příjímací řízení na SŠ (§51 odst. 3 

školského zákona). 

 Uchazeč cizinec může zčásti nebo úplně nahradit doklady potvrzující předchozí vzdělávání pomocí 

čestného prohlášení. 

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

ročníků gymnázia). 

 V přijímacím řízení se nehodnotí hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

- §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. takový uchazeč bude přijímán na základě redukovaného pořadí 

sestaveného pouze z pololetí posledních dvou ročníků ZŠ (nebo odpovídajících ročníků 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. 

 Přijímací zkouška se nekoná. 

 Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů nejdříve dne 

22. dubna 2023. 

 Po předání přihlášky bude zákonnému zástupci předáno potvrzení o přijetí přihlášky. Registrační 

číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče bude zákonným zástupcům a zletilým 

žákům odesláno pomocí SMS na telefonní číslo uvedené na přihlášce.  

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

e-mailová adresa, tak poštou. 

3. Kritéria přijímacího řízení:  

 Pořadí žáků bude sestaveno podle průměrů prospěchu. Do průměrného prospěchu ve sledovaném 

období bude započítáván prospěch ze všech předmětů (1. a 2. pololetí předposledního ročníku 

a 1. pololetí posledního ročníku, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku; 

případně z posledních dvou ročníků, ve kterých ukončil nebo ukončí základní vzdělávání před 

splněním povinné školní docházky). 



 Za vysvědčení bude možno získat v součtu maximálně 180 bodů. Počet bodů se snižuje, pokud 

uchazeč ukončil docházku v nižším než 9. ročníku, nebo byl v některém předmětu klasifikován 

nedostatečnou nebo neklasifikován. 

 Při výpočtu se postupuje podle následující tabulky: 

Tabulka pro hodnocení průměrného prospěchu ve sledovaném období 

průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body průměr body 

1,00 60 1,50 50 2,00 40 2,50 30 3,00 20 3,50 10 4,00 0 

1,05 59 1,55 49 2,05 39 2,55 29 3,05 19 3,55 9 4,05 0 

1,10 58 1,60 48 2,10 38 2,60 28 3,10 18 3,60 8 4,10 0 

1,15 57 1,65 47 2,15 37 2,65 27 3,15 17 3,65 7 4,15 0 

1,20 56 1,70 46 2,20 36 2,70 26 3,20 16 3,70 6 4,20 0 

1,25 55 1,75 45 2,25 35 2,75 25 3,25 15 3,75 5 4,25 0 

1,30 54 1,80 44 2,30 34 2,80 24 3,30 14 3,80 4 4,30 0 

1,35 53 1,85 43 2,35 33 2,85 23 3,35 13 3,85 3 4,35 0 

1,40 52 1,90 42 2,40 32 2,90 22 3,40 12 3,90 2 4,40 0 

1,45 51 1,95 41 2,45 31 2,95 21 3,45 11 3,95 1 4,45 0 
 

 

olympiády a soutěže + 20 bodů 

za každé hodnocení nedostatečný nebo neklasifikován - 10 bodů 

ukončení docházky v 8. ročníku - 50 bodů 

ukončení docházky v 7. ročníku - 99 bodů 

 

 V přijímacím řízení se zohledňuje umístění v okresních a krajských kolech soutěží a olympiád 

v případě, že bude umístění řádně doloženo nebo potvrzeno základní školou. V případě, že se uchazeč 

umístil na některém z prvních tří míst okresní nebo krajské soutěže (olympiády) z českého jazyka, 

matematiky, cizího jazyka, případně ostatních vyučovaných předmětů na základní škole, kromě 

tělesné výchovy a hudební výchovy, bude mu přičteno 20 bodů. 

 V případě stejného počtu bodů bude rozhodovat o pořadí známka z cizího jazyka a českého jazyka, 

v tomto pořadí v posledním z hodnocených pololetí. 

 V přijímacím řízení je stanoveno pořadí podle počtu bodů řazených sestupně, získaných na základě 

výpočtů podle tabulky.  

4. Podle tohoto pořadí budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity oboru. 

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

podle bodu 3. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud 

během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků. 

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

praktickým lékařem. 

 

V Děčíně 28. 1. 2023    Mgr. Tomáš Daněk  

 ředitel školy 


