
Druhé kol přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – zkrácené studium  

Ředitel Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV - Podmokly, Ruská 147/46, příspěvková organizace 

stanovil v souladu s novelou zákona 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:  

29-54-H/01 Cukrář        4 žáci 

65-51-H/01 Kuchař - číšník     3 žáci 

69-51-H/01 Kadeřník     4 žáci  

2. Druhé kolo přijímacího řízení: 

 Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli příslušné střední školy do pátku 17. června 2022. 

 V přihlášce pro 2. kolo se vyplňuje pouze jeden obor vzdělání. Pokud se uchazeč rozhodne pro dva 

učební obory, každý bude vyplněn na 2 přihlášky samostatně na první pořadí. Zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče/zletilý uchazeč vyplněnou a potvrzenou přihlášku předá řediteli školy 

(prostřednictvím sekretariátu školy). V případě nezletilého uchazeče bude na přihlášce ke studiu 

podepsán zákonný zástupce. 

 Na přihlášce vyplněný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku studia. 

 Řádně vyplněná a lékařem potvrzená přihláška k dennímu studiu. 

 Přijímací zkouška se nekoná. 

 Možnost nahlížení do spisu v pondělí 20. června 2022 od 8:00 do 13:00 hodin v kanceláři 

číslo 49 v budově školy – Ruská 147/46, Děčín IV – Podmokly. 

 Odeslání rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů dne 20. června 

2022 ve 14:00 hodin. 

 Od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o 

studium v kanceláři číslo 49 nebo na telefonním čísle 412 151 420. 

 Po předání přihlášky bude uchazeči předáno potvrzení o přijetí přihlášky. Registrační číslo bude 

uchazeči odesláno pomocí SMS.  

3. Kritéria přijímacího řízení:  

 V přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů podle průměrného prospěchu v 1. pololetí 

posledního ročníku studia, zaokrouhleného na dvě desetinná místa. 

 V případě stejného průměru bude rozhodovat o pořadí známka z českého jazyka a matematiky, v tomto 

pořadí. 

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

 Podmínkou přijetí je ukončené střední vzdělání s výučním listem z tříletého učebního oboru kategorie 

H, nebo úspěšně ukončený poslední ročník maturitního oboru. 

 Doklad předkládá uchazeč před nástupem do 1. ročníku. 

 Pokud uchazeč nemá v době přijímacího řízení tento doklad vydán, předloží jej nejpozději do 21. 9. 

2022. 

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 

(www.sosruska.cz). 

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

praktickým lékařem. 

 

V Děčíně 13. 05. 2022  Mgr. Tomáš Daněk 

  ředitel školy 


