Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a
podle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v platném znění ředitelka
Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička s. r. o.

vyhlašuje k 2. 5. 2022
druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících
oborů vzdělání pro školní rok 2022/23
- obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
kód oboru

název oboru

forma

délka
studia

69-51-H/01

denní

3 roky

69-53-H/01

Kadeřník
Rekondiční a sportovní
masér

denní

3 roky

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

3 roky

počet
přijímaných
40
40

30

potvrzení
lékaře

přijímací
zkouška

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

- obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
kód oboru

název oboru

forma

délka
studia

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost
Grafika v marketingu,
Obchodník
Kosmetické služby - výživové
poradenství

denní

4 roky

20 NE

NE

denní
denní

4 roky
4 roky

20 ANO
20 ANO

NE
NE

66-41-L/01
69-41-L/01

počet
potvrzení přijímací
přijímaných lékaře
zkouška

- nástavbové vzdělávání
kód oboru

název oboru

forma

66-41-L/51
66-41-L/51

Podnikání
Podnikání

denní
2 roky
kombinované 3 roky
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délka počet
potvrzení přijímací
studia přijímaných lékaře
zkouška
20 NE
20 NE

NE
NE
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Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

Základní ustanovení
Podmínkou k přijetí ke vzdělávání ve Střední škole obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r.o. ve
školním roce 2021-22 je dokončené základní vzdělání nejpozději ve školním roce 2021-22, Uchazeči
ze zahraničních škol doloží doklady podle Vyhlášky 353/2016Sb., § 1, odst. i, j.

Termíny
Podání přihlášek na platných tiskopisech (viz www.ssospolicka.cz nebo na www.msmt.cz) od

2. 5. 2022 do 24. 8. 2022
Výsledky budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách

26. 8. 2022.
Možnost nahlédnout do spisu 25. 8. 2022 od 9:00 do 10:00 v kanceláři ředitelky školy
po předchozí domluvě.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, poruchy chování, zdravotní
znevýhodnění) a žáci ze speciálních škol musí k přihlášce dodat posudek s doporučením školského
poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum)
vystavené v roce, kdy je přihláška podávána.
Jednotné ani školní přijímací zkoušky se nekonají, v rámci kriterií jsou stanoveny náhradní způsoby
hodnocení.

Kriteria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022-23 pro obory maturitní a
učební včetně nástavbových (v denní i jiné formě)
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - max. 30
bodů
Průměrný prospěch 1. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku na základě lineární
závislosti počtu bodů na dosaženém průměru pro maturitní a učební obory.
Průměrný prospěch z 1. pololetí 2. ročníku a z 1. pol. 3. ročníku učebního oboru v denní formě na
základě lineární závislosti počtu bodů na dosaženém průměru pro nástavbové vzdělávání.
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - max. 10
bodů
Osvědčení o absolvovaných kurzech nebo účasti v zájmových kroužcích souvisejících s oborem 1 –
5 bodů (podle souvislosti se zvoleným oborem, doložení osvědčením)
Účast v soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání nebo středního vzdělání pro nástavbové
obory, umístění do 3. místa 1 – 5 bodů (podle umístění a souvislosti se zvoleným oborem, doložení
diplomem).
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Maximální počet bodů: 40
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení až do počtu přijímaných,
případně kapacity oboru.. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů,
kdy jako první je uchazeč s nejvyšším počtem bodů.
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oborech vzdělání Obchodník
a Kosmetické služby potvrzená registrujícím lékařem.

Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení
Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 24. 8. 2022. Podle výsledků dosažených
jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a v souladu s
právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů pod jejich přiděleným registračním číslem
zveřejní na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.ssospolicka.cz
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých.
Zde bude také oznámen počet volných míst pro odvolací řízení a termín konání případného 3. kola
přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých
uchazečů škola doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Konečné přijetí žáka ke vzdělávání v maturitních a v učebních oborech v denní formě je
podmíněno odevzdáním zápisového lístku.
Polička 2. 5. 2022
Ing. Marcela Mrázová, ředitelka Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.
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