Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory poskytující
střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem
Dle § 60 odst. 2 a 4 a § 60d odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuji kritéria přijímacího řízení pro obory poskytující střední vzdělání a střední vzdělání s výučním listem
následovně:
1. Celkový počet přijímaných uchazečů ve všech kolech:
Kód a název rámcového
vzdělávacího programu (RVP)

Forma
vzdělávání

Celkový počet
přijímaných uchazečů

29-54-H/01 Cukrář

denní

45

29-53-H/01 Pekař

denní

15

29-56-H/01 Řezník – uzenář

denní

30

65-51-H/01 Kuchař – číšník
ŠVP: Kuchař
65-51-H/01 Kuchař – číšník
ŠVP: Číšník - servírka
66-51-H/01 Prodavač

denní

45

denní

30

denní

30

66-52-H/01 Aranžér

denní

15

66-53-H/01 Operátor skladování

denní

30

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací
služby
66-51-E/01 Prodavačské práce

denní

20

denní

20

75-41-E/01 Pečovatelské služby

denní

20

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

denní

12

2. V přijímacím řízení se uchazeč hodnotí podle:
a) průměrného prospěchu uchazeče v prvním pololetí posledního studovaného ročníku základní školy
(zaokrouhleno na dvě desetinná místa),
b) umístění do 3. místa v okresních a vyšších soutěžích a olympiádách v předmětech: český jazyk,
cizí jazyk, matematika, a to takto:
průměrný prospěch uchazeče v prvním pololetí posledního studovaného ročníku základní školy se sníží o
hodnotu 0,5.
3. Kritérium přijímacího řízení:
Podmínkami přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem (dle nařízení vlády
č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů) a umístění uchazeče do plánovaného počtu přijímaných v daném oboru.
Umístění je v pořadí od nejnižší hodnoty průměrného prospěchu (viz 2a, b).

Ústí nad Labem dne 30. ledna 2019

Mgr. Pavel Caitaml, ředitel školy

