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Přijímací řízení  

I. Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní 

rok 2020/2021 do naplnění kapacit jednotlivých oborů 

Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2001 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení 

vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2020/2021 do: 

studijních oborů: 

RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové 

studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 20 

RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové; 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – 

nástavbové studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

 

Rozhodnutí ředitele školy o konání školní přijímací zkoušky 

Školní přijímací zkouška z cizího jazyka se koná na všech výše uvedených oborech 

dvouletého dálkového nástavbového studia v sídle školy dne 26. 8. 2020 od 10 hod., 

popřípadě v dohodnutém náhradním termínu, nejpozději však do 28. 8. 2020.   

Kritéria přijímacího řízení  

Rozhodujícím kritériem přijímacího řízení je výsledek písemného nebo elektronického testu 

z cizího jazyka, který si uchazeč zvolí v přihlášce ke studiu nástavbového oboru na střední 

škole (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk). Potřebná hranice úspěšnosti v testu činí 

min. 15 dosažených bodů ze 40 možných. Výsledek testu z cizího jazyka je dále rozhodující 

pro celkové umístění v pořadí uchazečů. 

Uchazeč o studium vzdělávacích oborů dálkového studia musí také doložit, že úspěšně 

ukončil požadovaný obor středního vzdělání výučním listem (§ 83 – 85 Školského zákona). 

Dle NV č. 211/2010 Sb. je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti u studijních oborů 

Bezpečnostní služby a Masér sportovní a rekondiční. 



 

Přihlášky 

Přihlášku ke studiu na SOŠ Hranice, školská právnická osoba doručí uchazeč řediteli školy 

do 24. srpna 2020. Formulář přihlášky je ke stažení na webových stránkách školy v nabídce 

oborů vzdělávání i na stránkách MŠMT ČR. Přílohou přihlášky jsou doklady stanovené 

prováděcím právním předpisem (úředně ověřená kopie výučního listu popř. i vysvědčení o 

závěrečné zkoušce, je-li jeho součástí), včetně posudku o splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena (viz. výše uvedené). 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí uchazeče 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí 

v termínu od 26. srpna 2020. Přijatý uchazeč stvrdí svůj zájem o studium podpisem Smlouvy 

o zajištění studia, nepřijatý uchazeč má právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke 

studiu ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

V Hranicích 1. 7. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Petr Flajšar 

    ředitel školy     
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