Kritéria přijímacího řízení v oborech středního vzdělání s výučním listem
denní forma vzdělávání
1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23
I.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), rozhodla ředitelka školy o předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů pro školní rok 2022/2023 do oborů středního vzdělání s výučním listem:
Kód

Název oboru

29-53-H/01
29-54-H/01
65-51-H/01

Pekař
Cukrář
Kuchař-číšník
(Kuchař-číšník-příprava jídel)
Potravinářská výroba
(Cukrářské práce)
Zpracovatel přírodních pletiv
(Košíkářské práce)
Zahradnické práce
Zahradnické práce
(Pěstování a aranžování květin)
Stravovací a ubytovací služby
Prodavačské práce
Provozní služby
Pečovatelské služby

29-51-E/01
33-58-E/01
41-52-E/01
41-52-E/01
65-51-E/01
66-51-E/01
69-54-E/01
75-41-E/01

Forma
vzdělávání
denní
denní
denní

Počet
přijímaných
25
30
30

Přijímací
zkouška
ne
ne
ne

denní

14

ne

denní

14

ne

denní
denní

14
14

ne
ne

denní
denní
denní
denní

14
14
14
14

ne
ne
ne
ne

Obory vzdělání E jsou určeny pouze pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
II.

Podmínky přijímacího řízení
1. V souladu s § 59 odst. 1 školského zákona lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout
uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání
před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky
pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti
(viz příloha č. 1)
2. Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče ředitelce střední školy do 1. 3. 2022 na tiskopisu předepsaném MŠMT. Formuláře
je možno stáhnout na webových stránkách školy www.skolspec.cz. Pro 1. kolo přijímacího
řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky,
uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné! Pokud se uchazeč rozhodne pro oba obory
na naší škole, taktéž musí odevzdat dva shodně vyplněné formuláře přihlášky.
3. Nezbytné součásti přihlášky:
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium oboru vzdělání (lékař
potvrdí způsobilost ke studiu na formuláři přihlášky nebo v dokumentu Lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který naleznete na webových stránkách
školy www.skolspec.cz v záložce PRO UCHAZEČE – viz odkaz níže),
- ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění
povinné školní docházky; součástí přihlášky nemusí být ověřené kopie vysvědčení,
pokud je známka z chování a klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena
školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
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III.

doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami platná pro střední školu,
v případě uchazečů, kteří ukončili nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční
škole, se další doklady k přihlášce řídí dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijímacího řízení
V souladu s § 60 odst. 2 školského zákona zveřejňuje ředitelka školy jednotná kritéria
pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 do jednotlivých oborů středního vzdělání
s výučním listem a způsob hodnocení jejich plnění.
V 1. kole přijímacího řízení v souladu s § 60d školského zákona hodnotí ředitelka školy
uchazeče podle následujících kritérií.
1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího
vzdělávání, tj. průměrný prospěch z prospěchu za 1. a 2. pololetí předposlední a 1. pololetí
poslední absolvované třídy povinné školní docházky vypočtený s přesností na 2 desetinná
místa (v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů je stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020).
V případě, že vysvědčení z předposledního ročníku je ze školního roku 2019/2020, bude
průměrný prospěch z klasifikace vypočten za 1. pololetí předposledního a 1. pololetí
posledního ročníku.
Výpočet počtu bodů: Od čísla 30 je odečten desetinásobek průměrného prospěchu
z prospěchu za 1. pololetí předposlední a 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné
školní docházky = počet bodů (maximum 20 bodů).
-

-

-

Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku
základního vzdělávání stupněm nedostatečný, jsou mu odečteny za každou
nedostatečnou 4 body.
Je-li uchazeč v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku základního
vzdělávání nehodnocen z některého předmětu, jsou mu za každý nehodnocený
předmět odpočteny 4 body.
Je-li uchazeč hodnocen v předposledním ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku
základního vzdělávání sníženou známkou z chování, je mu odečteno 20 bodů
za každý 2. stupeň z chování a 30 bodů za každý 3. stupeň z chování.

2. Při rovnosti bodů uchazečů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:
- Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní
docházky.
- Průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí poslední absolvované
třídy povinné školní docházky.
- Průměrný prospěch uchazeče za 2. pololetí předposlední absolvované třídy povinné
školní docházky.
3. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí
vzdělání v zahraniční škole, ověří škola způsobilost vzdělávat se v českém jazyce
rozhovorem (viz § 20 odst. 4 školského zákona).
Na základě bodového hodnocení bude vytvořeno pořadí uchazečů od nejvyššího k nejnižšímu počtu
bodů. Přijati budou uchazeči, kteří se dle počtu bodů umístí v pořadí do místa určeného
počtem přijímaných uchazečů a kteří zároveň nemají počet bodů nižší než 0.
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Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle
výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními
čísly) bude zveřejněn 22. dubna 2022.
MŠMT upozorňuje, že opatřením obecné povahy může z epidemiologických důvodů určit
odlišné termíny, lhůty od termínů a odlišný způsob nebo odlišné podmínky přijímání
ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil
nezanedbatelné obtíže.
V Ostravě-Porubě 10. 1. 2022

Mgr. Ivana Jírů, v. r.
ředitelka školy
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Příloha č. 1:
Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády
č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro
daný obor vzdělání.
29-53-H/01 Pekař
29-54-H/01 Cukrář
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé a jemné motoriky),
přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,
nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
65-51-H/01 Kuchař – číšník (Kuchař – číšník – příprava jídel)
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž
páteře,
prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé a jemné motoriky),
přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,
nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění
alergických,
přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,
nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci
pohybů,
prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění
alergických,
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přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

41-52-E/01 Zahradnické práce
41-52-E/01 Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin)
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé a jemné motoriky),
prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění
alergických,
přecitlivělost na alergizující látky,
prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
66-51-E/01 Prodavačské práce
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž
páteře,
prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé a jemné motoriky),
prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,
přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví,
prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými
nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění,
nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
69-54-E/01 Provozní služby
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé a jemné motoriky),
přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
75-41-E/01 Pečovatelské služby
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž
páteře,
přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,
závažné duševní nemoci a poruchy chování.
Formulář:
https://www.skolspec.cz/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/lekarsky-posudek-o-zdravotni-zpusobilosti/
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