
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. 
 
                         

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku  
pro školní rok 2022/2023 

první kolo 
 

Obor vzdělání:  
63-41-M/02 Obchodní akademie 

s rozšířenou výukou cizích jazyků 
bezplatné vzdělávání  

 
Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou  

Počet přijímaných uchazečů: 30 

Jednotná přijímací zkouška 

 

Obor vzdělání:  
69-41-L/01  Kosmetické služby 

bezplatné vzdělávání 
 

Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou  
Počet přijímaných uchazečů: 20 

Jednotná přijímací zkouška 

 

 

Přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání ve Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad 

Sázavou, s.r.o. se řídí § 59 - 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení 

ke střednímu vzdělávání. 
 

1. Přihlášky 

Uchazeči odevzdají přihlášku do 1. března 2022. 

2. Kritéria přijímací řízení 

Uchazeči jsou přijímáni na základě stanovených kritérií. Počet dosažených bodů dle těchto kritérií určí 

pořadí přijatých uchazečů. 
 

2.1 První kritérium - Hodnocení průměrného prospěchu z předchozího vzdělávání 

Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení za druhé pololetí z 8. ročníku 

a první pololetí z 9. ročníku základní školy. Maximální počet získaných bodů za obě pololetí je 60 (30 + 

30). Předloží-li uchazeč vysvědčení za druhé pololetí z 8. ročníku školního roku 2019/2020, bude mu 

započteno první pololetí z 8. ročníku. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení 

vzdělávání na střední škole. 

 

 

  

 



 

 
Bodové hodnocení celkového průměrného prospěchu ze všech předmětů na vysvědčení 

 

Průměr Body Průměr Body Průměr Body Průměr Body Průměr Body 
          

1 30 1,5 25 2 20 2,5 15 3 10 
          

1,1 29 1,6 24 2,1 19 2,6 14 3,1 9 
          

1,2 28 1,7 23 2,2 18 2,7 13 3,2 8 
          

1,3 27 1,8 22 2,3 17 2,8 12 3,3 7 
          

1,4 26 1,9 21 2,4 16 2,9 11 3,4 6 
          

 

2.2 Druhé kritérium - Výsledky uchazeče v jednotné přijímací zkoušce 

Všichni uchazeči budou dle § 60 odst. 5 školského zákona skládat jednotnou přijímací zkoušku z 
českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Každý uchazeč může písemný test 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. V hodnocení uchazečů mu je 
započítán lepší z dosažených výsledků. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém 
se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. Hodnocení 
jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 62,5%, 
hodnocení prospěchu na vysvědčeních ze základní školy má váhu 37,5 %. 

 

Datum konání jednotných testů 

1. termín: 12. dubna 2022, náhradní termín pro omluvené žáky:  10. května 2022 
 

       2. termín: 13. dubna 2022, náhradní termín pro omluvené žáky:  11. května 2022  

Zkušební místo 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., Komenského 10 

Bodové hodnocení jednotných testů 

Český jazyk a literatura       -       maximum 50 bodů 

Matematika a její aplikace -       maximum 50 bodů 

Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka 
a literatury 

U uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury 
(osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo 
území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR) ověří škola znalost českého jazyka 
pohovorem podle § 20 odst. 4 školského zákona. 
 

Úprava podmínek uchazečům se SVP 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou 
doporučení školského poradenského zařízení, budou mít uzpůsobené podmínky konání přijímací 
zkoušky v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 
 
 



Pořadí uchazečů 

Pořadí uchazečů bude sestaveno na základě celkového počtu dosažených bodů. Celkový počet 
dosažených bodů je dán součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení z předchozího 
vzdělávání (první kritérium) a bodů získaných za výsledky v jednotné zkoušce (druhé kritérium). Počet 
přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných 
uchazečů. 

 

2.3 Dodatkové kritérium 
 
V případě shodného počtu bodů více uchazečů umístěných na posledním místě stanoveného počtu 

přijímaných uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z předmětů CJL, CJ, MAT přepočtený ze 

známek za jednotlivá pololetí (druhé pololetí z 8. ročníku a první pololetí z 9. ročníku základní školy) z 

předchozího vzdělávání. 

 

3. Předpoklad pro přijetí  
 
Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání je doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšného 
ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky. V případě oboru vzdělání 69-
41-L/01 Kosmetické služby je dle § 60a odst. 3 školského zákona nedílným předpokladem pro přijetí 
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání. 
 
Nezbytným předpokladem přijetí je v případě potřeby doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, 
který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR, a to nejpozději při zahájení 
vzdělávání dle § 20 odst. 3 školského zákona.  
 

4. Zveřejnění výsledků 

Uchazeči jsou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem, které obdrží od ředitelky SŠOS. Seznam 
přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy nejdříve ve čtvrtek 28. dubna 2022 na veřejně přístupném 
místě, tj. na Úřední desce SŠOS na adrese Komenského 972/10 Žďár nad Sázavou a na webových 
stránkách školy. Písemná rozhodnutí budou zasílána pouze nepřijatým uchazečům. Ještě před vydáním 
rozhodnutí mají nepřijatí uchazeči možnost v pátek 29. dubna 2022 v čase od 10.00 do 15.00 hodin 
nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tentýž den si mohou zletilí uchazeči či 
zákonní zástupci nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout, jinak jim budou následně 
zaslána poštou. Nepřijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nepřijatého uchazeče může podat odvolání 
k ředitelce školy do 3 pracovních dnů od data doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává 
písemně prostřednictvím sekretariátu školy nebo poštou na adresu: 
 
 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., 
Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 

 

5. Podmínky přijetí ke vzdělávání 
 
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v daném oboru 
odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů ředitelkou školy. 
 

Nedílnou podmínkou přijetí je uzavření Smlouvy o vzdělávání na soukromé škole s ředitelkou školy. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. ledna 2022                                                                    Ing. Radka Hronková 


