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Střední škola oděvní a služeb Vizovice 
 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  
pro denní formu 2letého nástavbového studia 

 
69-41-L/52 VLASOVÝ  SPECIALISTA (RVP Vlasová kosmetika) 
 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v jeho platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
v platném znění, bylo pro přijímací řízení v 1. kole stanoveno: 
 
 
1. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ   
 

69-41-L/52 VLASOVÝ  SPECIALISTA  20 žáků 
   

Jednotná zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení u výše uvedeného oboru formou centrálně 
zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura                        
a vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech: 
 

1. termín:  12. dubna 2022 
2. termín:  13. dubna 2022 

Písemný test z Českého jazyka a literatury a písemný test z Matematiky a její aplikace může každý uchazeč konat 
dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu 
ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítá lepší výsledek 
písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky a její aplikace. 

 
 

2. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
 

Uchazeči o přijetí jsou v přijímacím řízení hodnoceni na základě předem stanovených bodů. Nejvyšší možný počet 
všech dosažených bodů  -  166 bodů. 

 

Celkový počet bodů se stanovuje  
- Podle výsledků práce na SŠ v oboru vzdělání Kadeřník, a to za průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního 

a 1. pololetí posledního ročníku. (v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru, nesmí 
být uchazeči hodnoceno vysvědčení za 2. pololetí ze školního roku 2019/2020. V případě, že uchazeč předposlední 
ročník studia absolvoval ve školním roce 2019/2020, nebude bodově hodnoceno vysvědčení z 2. pololetí toho 
ročníku, ale vysvědčení za 1. pololetí.  
Podíl na celkovém hodnocení je 40%. 

- Podle výsledků jednotné zkoušky, která se skládá z centrálně zadávaných písemných testů z Českého jazyka                          
a literatury a Matematiky a její aplikace.  
Podíl hodnocení jednotného testování na celkovém hodnocení je 60%. 
 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 
 

a) práce na SŠ – maximálně 66 bodů 
Průměrný prospěch na předposledním sledovaném vysvědčení  - max. 33 bodů 
Průměrný prospěch na posledním sledovaném vysvědčení  - max. 33 bodů 
 

Průměrný prospěch body 
1,00 – 1,60 33 
1,61 – 1,70 32 
1,71 – 1,80 30 
1,81 – 1,90 25 
1,91 – 2,00 20 
2,01 – 2,10 15 
2,11 – 2,20 10 
2,21 – 2,30 8 
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2,31 – 2,40 5 
2,41 – 2,50 2 
2,51 a horší 0 

 
Část bodů se odečítá, pokud byl uchazeč v posledním sledovaném vysvědčení: 
- hodnocen 2. stupněm z chování – minus 10 bodů 
- hodnocen 3. stupněm z chování – minus 15 bodů 
- nehodnocen z předmětu – minus 30 bodů za každý nehodnocený předmět 

pokud uchazeč škole doloží klasifikaci nehodnoceného předmětu na posledním sledovaném vysvědčení nejpozději 
do 4. 4. 2022, budou mu body za průměrný prospěch znovu přepočítány 

- hodnocen známkou dostatečný z předmětu český jazyk – minus 15 bodů 
- hodnocen známkou dostatečný z předmětu první cizí jazyk – minus 10 bodů 
- hodnocen známkou dostatečný z předmětu matematika – minus 10 bodů 
- hodnocen známkou nedostatečný z jakéhokoliv předmětu – minus 30 bodů 

 
b) výsledky písemných testů jednotné zkoušky – maximálně 100 bodů 
Český jazyk a literatura  max. 50 bodů 
Matematika       max. 50 bodů  
 
 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení 
 

- Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení                      
a za všechna kritéria dosáhne minimálně 50 bodů ze 166 možných. 

- Podmínkou přijetí ke studiu je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru potvrzená vystavením lékařského 
posudku, který bude součástí přihlášky ke studiu. 

- Počet přijatých uchazečů je dán zákonnou legislativou, především kapacitou vyučovaného oboru.                                 
Proto při přijímání ke vzdělávání do tohoto oboru rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dáno výhradně 
počtem získaných bodů. 

 

- Pokud v přijímacím řízení dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je na dané místo v pořadí upřednostněn 
uchazeč dle níže uvedených kritérií, přičemž jejich posloupnost je zavazující:                              

− vyšší počet získaných bodů za oba písemné testy (ČJL+MA) 
− lepší průměrný prospěch na posledním sledovaném vysvědčení                              
− lepší známka z českého jazyka na posledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z anglického jazyka na posledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z matematiky na posledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z materiálů na posledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z ekonomiky na posledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z českého jazyka na předposledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z anglického jazyka na předposledním sledovaném vysvědčení 
− lepší známka z matematiky na předposledním sledovaném vysvědčení 

 
 
 
3. DALŠÍ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ PRO UCHAZEČE 

 

- Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč a za nezletilého uchazeče jeho zákonný 
zástupce ředitelce školy nejpozději do 1. března 2022. U nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas 
uchazeče s jejím podáním. Přihláška ke vzdělávání ve střední škole je zároveň přihláškou k jednotné přijímací 
zkoušce. 

- Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněnou, uchazečem podepsanou  
(v případě nezletilých uchazečů podepsanou i zákonným zástupcem) přihlášku včetně lékařského posudku                            
na každou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!  

- Pozvánka k jednotným písemným zkouškám bude odeslána zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci  
nejpozději 24. března 2022. Na pozvánce bude uvedeno registrační číslo uchazeče, termín a čas konání písemných 
testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky, adresa zkušebního místa a další potřebné informace včetně kritérií 
přijímacího řízení. 

- Jestliže se uchazeč nebude moci z objektivních důvodů dostavit k řádnému termínu jednotných přijímacích 
zkoušek (objektivním důvodem není konání přijímací zkoušky na jiné škole), omluví se písemně ředitelce školy, 
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na které měl zkoušku konat, nejpozději do 3 dnů. Pro další jednotnou přijímací zkoušku může využít náhradní 
termíny, které jsou stanoveny na tyto dny: 

 

1. termín  - 10. května 2022 
2. termín  - 11. května 2022 

 

- U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotných 
přijímacích zkoušek ředitelka školy, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží 
k přihlášce. Obsah jednotné přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný, uchazeč se speciálními vzdělávacími 
potřebami má při přijímací zkoušce nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání                                
ke vzdělávání. 

- Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, podají 
žádost o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitelka školy jim 
vyhoví a znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. 
Rozhovor bude trvat maximálně 10 minut a bude vycházet z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče. 
Znalost českého jazyka rozhovorem se neboduje. Ředitelka školy, v tomto případě, vytvoří ve spolupráci s Centrem 
pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných 
uchazečů v přijímacím řízení (neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka  
a literatury). Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí 
uchazečů. 

- Žák cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení                   
o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti 
zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle §20 odst.3 školského zákona, doklad 
o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku 
v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, jestliže získal 
předchozí vzdělání mimo území České republiky. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce, 
přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce 
se překlad do českého jazyka nepožaduje. 

- Při podání méně než 15 přihlášek uchazečů nebude obor z ekonomických důvodů otevřen. 
 

 
4. OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

- Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Přidělené registrační číslo obdrží uchazeč v pozvánce                         
k přijímací zkoušce.  

- Výsledky přijímacího řízení o přijetí uchazeče ke vzdělávání zveřejní ředitelka školy na úřední desce  
před školou a na webových stránkách školy v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů – nejpozději 29. 4. 2022.  

- Zveřejněné vyhodnocení přijímacího řízení bude obsahovat:         
pořadí přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení (datováno dnem zveřejnění)     
kritéria přijímacího řízení 

- Uchazečům, kteří byli PŘIJATI ke studiu, se písemné rozhodnutí ředitelky školy zasílat prostřednictvím pošty 
NEBUDE. Přijetí ke studiu bude oznámeno jen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.  

- Uchazečům, kteří NEBYLI přijati ke studiu, bude odesláno písemné rozhodnutí ředitelky školy prostřednictvím 
pošty po výše uvedeném termínu. 

- U nabízeného oboru bude v 1. kole přijímacího řízení přijat jeden žák na odvolání. 
 
 
 

5. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 
 

Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu 
s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění a § 16 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  
v platném znění, do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí (odvolání nelze podat před doručením rozhodnutí 
o nepřijetí). Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitelky školy k Odboru školství, mládeže   a sportu Krajského 
úřadu Zlínského kraje. Odvolání je tedy nutné zaslat na adresu:  
Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Tyršova 874, 763 12 Vizovice. 
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6. DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Pokud se v 1. kole přijímacího řízení nenaplní předpokládaný počet přijímaných žáků, bude vyhlášeno  
2. kolo přijímacího řízení, popřípadě další kola přijímacího řízení.  

 

Kritéria přijímacího řízení pro druhé a další kola přijímacího řízení budou pro uchazeče stejná.    
 

 
Uchazeč může v 2. kole, popřípadě v dalších kolech přijímacího řízení, namísto konání přijímacích zkoušek předložit 
protokol s výsledky jednotných testů konaných v 1. kole přijímacího řízení a toto bodové hodnocení mu bude 
započítáno. 

 
Termín dalšího kola přijímacího řízení včetně termínu písemné přijímací zkoušky bude v tomto případě zveřejněn                    
na úřední desce před budovou školy, na webových stránkách školy a na webových stránkách Odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje (www. zkola.cz). Tiskopis přihlášky ke studiu si uchazeč vytiskne z webových 
stránek školy nebo MŠMT. Řádně vyplněná přihláška, podepsaná uchazečem (v případě nezletilých uchazečů 
podepsaná i zákonným zástupcem) včetně lékařského posudku, se podává osobně v podatelně školy nebo se zašle                     
na adresu školy.            

 

 

 

Vizovice  2022-01-28                     Mgr. Eva Solnařová v.r.
               ředitelka školy
  

 


