Olomouc,
Štursova 14

čj. SSOS/24/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále
jen školský zákon) a ustanovením § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel Střední
odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14,
vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů vzdělání dané formy vzdělávání
pro školní rok 2016/2017.
Název oboru

65-41-L/01 Gastronomie
29-53-H/01 Pekař
29-54-H/01 Cukrář
29-51-H/01 Výrobce potravin, zaměření
na výrobu cukrovinek
31-58-H/01 Krejčí
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření číšník
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření kuchař
66-51-H/01 Prodavač, zaměření na smíšené
zboží
66-52-H/01 Aranžér, zaměření aranžér a
propagační výtvarník
66-53-H/01 Operátor skladování
69-51-H/01 Kadeřník
64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium
64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium
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Ředitel SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
1. stanovil podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona předpokládané počty přijatých uchazečů
do jednotlivých oborů (viz tabulka),
2. rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona o konání či
nekonání přijímací zkoušky daného oboru (viz tabulka) a termínech konání přijímací zkoušky.
Termíny přijímací zkoušky do oboru 65-41-L/01Gastronomie denní forma vzdělávání
jsou stanoveny na:

22. 4. 2016
25. 4. 2016
Zvolený termín je třeba uvést na přihlášce.
V případě, že termín na přihlášce nebude uveden, je třeba nejpozději do 6. 4. 2016 sdělit
termín vykonání zkoušky poštou, e-mailem na adresu vlachova@stursovka.cz nebo osobně
v 1. poschodí SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, dveře č. 55,
3. stanovil v souladu s § 60 odst. 15 školského zákona doložení splnění podmínek zdravotní
způsobilosti pro daný obor vzdělání (viz tabulka) jako předpokladu přijetí podle nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, v platném znění. Uchazeči, kteří nedoloží splnění podmínky zdravotní způsobilosti u
oborů, u kterých je požadováno, nebudou přijati,
4. stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotlivá kritéria přijímacího řízení.
Upozornění pro uchazeče:
Přihlášky u denní formy vzdělávání se podávají do 15. 3. 2016, u večerní formy vzdělávání
do 20. 3. 2016.
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Jednotlivá kritéria přijímacího řízení v roce 2016
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona jsou
stanovena pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro uchazeče o přijetí
do prvního ročníku následujících oborů tato kritéria:

1. Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání
65-41-L/01 Gastronomie denní forma vzdělávání
Kritérium 1
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu
- v prvním pololetí 8. ročníku základní školy,
- ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy a
- v prvním pololetí 9. ročníku základní školy.
Jestliže se uchazeč vzdělává v nižších ročnících základní školy, bude hodnocen podle výsledku
prospěchu
- v prvním pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával,
- ve druhém pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával a
- v prvním pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělává.
Jestliže se uchazeč vzdělává na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku prospěchu
- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy,
- ve druhém pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy a
- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 9. ročníku základní školy.
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí
celkovým počtem vyučovacích předmětů. Známka z chování se do průměru nezapočítává. Tyto tři
získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa
(jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se
zaokrouhluje dolů; jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do
9, pak se zaokrouhluje nahoru).
Uchazeči s průměrným prospěchem z předchozího vzdělávání do 1, 50 (včetně) budou přijati
bez přijímací zkoušky, body se jim nepřidělují. Tito uchazeči jsou zařazeni do pořadí přijatých
uchazečů podle jednacího čísla přihlášky.
Uchazeč s průměrným prospěchem z předchozího vzdělávání 1,51 získá 80 bodů.
Uchazeči s průměrným prospěchem z předchozího vzdělávání vyšším než 1,51 se za každou 0,01
průměrného prospěchu od 80 bodů odečte 1 bod. To znamená, že
- při průměrném prospěchu z předchozího vzdělávání 2,31 získá uchazeč 0 bodů,
- při průměrném prospěchu z předchozího vzdělávání vyšším než 2,31 uchazeč získává body
vyjádřené v záporných číslech (např. za průměrný prospěch 2,40 uchazeč získá -9 bodů).

Kritérium 2
Výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce
Uchazeč bude hodnocen podle výsledku testu, který obsahuje 6 otázek z matematiky, 7 otázek
z cizího jazyka (anglický nebo německý) a 7 otázek z českého jazyka.
Maximální možný počet bodů získaný při přijímací zkoušce je 20 bodů.
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Kritérium 3
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Za doložení potvrzení o návštěvě zájmového kroužku nebo absolvování kursu zaměřeného na obor
Gastronomie získá uchazeč 5 bodů.
Za doložení každého diplomu z umístění od 1. místa do 3. místa (včetně) v krajském a vyšším kole
v předmětových soutěžích zveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR uchazeč získá 5 bodů.
Nejvýše možno získat v tomto kritériu 20 bodů, další případné potvrzené návštěvy zájmového
kroužku, absolvování kurzu nebo diplomy již nebudou bodovány.

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení
Pořadí uchazečů bude určeno podle počtu získaných bodů, přičemž úspěšnější je uchazeč s vyšším
počtem bodů. Uchazeč, který získá 0 a více bodů, splnil podmínky přijímacího řízení. Uchazeč,
který splnil podmínky přijímacího řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů
v rozmezí předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, který je stanoven v souladu s povolenou
kapacitou oboru.
Uchazeč, který získá body vyjádřené v záporných číslech, nesplnil podmínky přijímacího
řízení a není přijat.
Výpočtový vzorec
P + T + DS= celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
P
získané body odpovídající průměrnému prospěchu (kritérium 1)
nejvýše 80 bodů
T
získané body v testu (kritérium 2)
nejvýše 20 bodů
DS
body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče (kritérium 3)
nejvýše 20 bodů
Nejlepší možný výsledek
80 + 20 + 20 = 120 bodů

Postup v případě rovnosti bodů
Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti v sestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá nejvíce
bodů) bude celkový počet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepší celkový průměrný prospěch.
V případě další rovnosti (celkový průměrný prospěch) o pořadí uchazečů rozhodne lepší průměr
v 1. pololetí posledního ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).
V případě další rovnosti (průměr v 1. pololetí posledního ročníku základní školy) o pořadí uchazečů
rozhodne nižší součet známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika za všechna
3 pololetí. V případě, že se uchazeč na základní škole učí dvěma cizím jazykům, bude použit součet
s nižším výsledkem, tzn. ten cizí jazyk, ve kterém byl uchazeč úspěšnější.

Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky
Uchazeči zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění podle § 16 školského zákona, v platném
znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno
do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Tito uchazeči mají nárok na uzpůsobení podmínek
konání přijímací zkoušky v souladu s doloženým vyjádřením (např. prodloužení času konání
zkoušky, zvětšení písma).
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2. Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání
-

29-53-H/01 Pekař, denní forma vzdělávání
29-54-H/01 Cukrář, denní forma vzdělávání
29-51-H/01 Výrobce potravin, zaměření na výrobu cukrovinek, denní forma vzdělávání
31-58-H/01 Krejčí, denní forma vzdělávání
65-51-H/01 Kuchař číšník, zaměření číšník, servírka, denní forma vzdělávání
65-51-H/01 Kuchař číšník, zaměření kuchař, denní forma vzdělávání
66-51-H/01 Prodavač, zaměření na smíšené zboží, denní forma vzdělávání
66-52-H/01 Aranžér, denní forma vzdělávání
66-53-H/01 Operátor skladování, denní forma vzdělávání
69-51-H/01 Kadeřník, denní forma vzdělávání

Kritérium 1
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze základního vzdělávání
Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu
- v prvním pololetí 8. ročníku základní školy,
- ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy a
- v prvním pololetí 9. ročníku základní školy.
Jestliže se uchazeč vzdělává v nižších ročnících základní školy, bude hodnocen podle výsledku
prospěchu
- v prvním pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával,
- ve druhém pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával a
- v prvním pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělává.
Jestliže se uchazeč vzdělává na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku prospěchu
- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy,
- ve druhém pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy a
- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 9. ročníku základní školy.
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí
celkovým počtem vyučovacích předmětů. Známka z chování se do průměru nezapočítává. Tyto tři
získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa
(jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se
zaokrouhluje dolů; jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do
9, pak se zaokrouhluje nahoru).
Přidělení bodů:
Získaný celkový průměrný prospěch se vynásobí 100 (např. při průměrném prospěchu 1,92 získá
uchazeč 192 bodů).

Kritérium 2
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Za doložení potvrzení o návštěvě zájmového kroužku nebo absolvování kursu, zaměřeného
na zvolený obor získá uchazeč 5 bodů.
Za doložení každého diplomu z umístění od 1. místa do 3. místa (včetně) v krajském a vyšším kole
v předmětových soutěžích zveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR uchazeč získá 5 bodů.
Nejvýše možno získat v tomto kritériu 20 bodů, další případné potvrzené návštěvy zájmového
kroužku, absolvování kurzu nebo diplomy již nebudou bodovány.
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Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení
Pořadí uchazečů bude určeno podle počtu získaných bodů, přičemž úspěšnější je uchazeč s nižším
počtem bodů.
Uchazeč (s výjimkou uchazeče o vzdělávání v oboru 69-51-H/01 Kadeřník denní forma vzdělávání)
je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů v rozmezí předpokládaného počtu
přijímaných uchazečů, který je stanoven v souladu s povolenou kapacitou oboru.
Uchazeč o vzdělávání v oboru 69-51-H/01 Kadeřník denní forma vzdělávání, který získá 250 bodů
včetně a méně, splnil podmínky přijímacího řízení. Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího
řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů v rozmezí předpokládaného počtu
přijímaných uchazečů, který je stanoven v souladu s povolenou kapacitou oboru.
Uchazeč o vzdělávání v oboru 69-51-H/01 Kadeřník denní forma vzdělávání, který získá 251 bodů
a více, nesplnil podmínky přijímacího řízení a není přijat.
Výpočtový vzorec
P – DS = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
P
získané body odpovídající průměrnému prospěchu (kritérium 1)
nejméně 100 bodů
DS
body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče (kritérium 2)
nejvýše 20 bodů
Nejlepší možný výsledek
100 – 20 = 80 bodů

Postup v případě rovnosti bodů
Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti ve vzestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá
nejméně bodů) bude celkový počet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepší celkový průměrný prospěch.
V případě další rovnosti (celkový průměrný prospěch) o pořadí uchazečů rozhodne lepší průměr
v 1. pololetí posledního ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).
V případě další rovnosti (průměr v 1. pololetí posledního ročníku základní školy) o pořadí uchazečů
rozhodne nižší součet známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika za všechna
3 pololetí. V případě, že se uchazeč na základní škole učí dvěma cizím jazykům, bude použit součet
s nižším výsledkem, tzn. ten cizí jazyk, ve kterém byl uchazeč úspěšnější.
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3. Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) denní forma vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) večerní forma vzdělávání
Kritérium 1
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze vzdělávání, ve kterém získal výuční
list
Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu
- ve druhém pololetí 1. ročníku střední školy,
- ve druhém pololetí 2. ročníku střední školy a
- v prvním pololetí 3. ročníku střední školy.
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí
celkovým počtem vyučovacích předmětů. Známka z chování se do průměru nezapočítává. Tyto tři
získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa
(jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se
zaokrouhluje dolů; jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do
9, pak se zaokrouhluje nahoru).
Přidělení bodů:
Získaný celkový průměrný prospěch se vynásobí 100 (např. při průměrném prospěchu 1,92 získá
uchazeč 192 bodů).

Kritérium 2
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Za doložení potvrzení o návštěvě zájmového kroužku nebo absolvování kursu, zaměřeného
na obor, ve kterém získal uchazeč výuční list, bude přiděleno 5 bodů.
Za doložení každého diplomu z umístění od 1. místa do 3. místa (včetně) v krajském a vyšším kole
v předmětových soutěžích zveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR uchazeč získá 5 bodů.
Nejvýše možno získat v tomto kritériu 20 bodů, další případné potvrzené návštěvy zájmového
kroužku, absolvování kurzu nebo diplomy již nebudou bodovány.

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení
Pořadí uchazečů bude určeno podle počtu získaných bodů, přičemž úspěšnější je uchazeč s nižším
počtem bodů.
Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů v rozmezí předpokládaného počtu
přijímaných uchazečů, který je stanoven v souladu s povolenou kapacitou oboru.
Výpočtový vzorec
P – DS = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
P
získané body odpovídající průměrnému prospěchu (kritérium 1)
nejméně 100 bodů
DS
body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče (kritérium 2)
nejvýše 20 bodů
Nejlepší možný výsledek
100 – 20 = 80 bodů
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Postup v případě rovnosti bodů
Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti ve vzestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá
nejméně bodů) bude celkový počet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepší celkový průměrný prospěch.
V případě další rovnosti (celkový průměrný prospěch) o pořadí uchazečů rozhodne lepší průměr
v 1. pololetí 3. ročníku střední školy.
V případě další rovnosti (průměr v 1. pololetí 3. ročníku střední školy) o pořadí uchazečů rozhodne
nižší součet známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika za všechna 3 pololetí.
V případě, že se uchazeč na střední škole učí dvěma cizím jazykům, bude použit součet s nižším
výsledkem, tzn. ten cizí jazyk, ve kterém byl uchazeč úspěšnější.

Požadované vzdělání
Podmínkou vzdělávání je získání středního vzdělávání s výučním listem. Výuční list osvědčující
získání středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání předloží přijatý
uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud již nebyla ověřená kopie přiložena k přihlášce,
nejpozději však do dne, kdy se stane žákem školy.

V Olomouci dne 11. ledna 2016

