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Přijímací řízení  

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

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, 1. kolo přijímacího řízení 
do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 do: 

a) studijních oborů: 

RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, ŠVP – Bezpečnost a právo – denní 
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30 

RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium; 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní 
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10 

RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů – 
denní studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů -10 

RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové 
studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15 

RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové; 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5 

RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční – 
nástavbové studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5  

b) učebních oborů: 

RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér, ŠVP - Rekondiční a sportovní masér- 
denní studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 14 
 
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik, ŠVP – Grafický design a média – denní 
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 14 
 



Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška se koná na všech výše uvedených oborech čtyřletého denního 
studia a dvouletého dálkového nástavbového studia dne 12. 4. 2022 (1. termín)                      
a dne 13. 4. 2022 (2. termín). Náhradní termíny jsou stanoveny                                           
na 10. 5. 2022 (1. termín) a 11. 5. 2022 (2. termín). 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání 

(1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo 
jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak, 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou 
školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné 
školní docházky, 

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí 
základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání                             
před splněním povinné školní docházky, 

c) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí                      
do nástavbového studia, 

d) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení 
vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní 
způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání. Dle NV č. 211/2010 Sb.                            
je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti u studijních oborů Bezpečnost                      

a právo, Bezpečnostní služby, Masér sportovní a rekondiční a u učebního oboru 
Rekondiční a sportovní masér. 

e) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření                            
pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 

f) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo 
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 

g) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční 
školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě,                       
že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání. 

(2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedená                   
v odstavci 1 písm. a) a b), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce                    
za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 
docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce 
ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka                          
a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance. 



(3) Dokladem podle odstavce 1 písm. a) a b) je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí 
posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního 
ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání. 

(4) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený                          
v odstavci 1 písm. a) až c), f) a g), předloží tento doklad střední škole nejpozději                               
v den, kdy se stane jejím žákem. 

(5) Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení 
stanovených ředitelem školy. 

(6) Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede                     
na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního 
vzdělávacího programu v tomtéž pořadí. Uchazeč, který podává přihlášku do oborů 
vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání                               
s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou 
i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

Kritéria přijímacího řízení  

Studijní obory denního studia 

1. Výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury v rámci           
jednotné přijímací zkoušky. 

Maximálně lze získat: 100 bodů 

2. Dosažené výsledky vzdělávání na základní škole - rozhoduje aritmetický průměr 
známek na vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy (obě pololetí 
předposledního ročníku + 1. pololetí posledního ročníku). 

Maximálně lze získat: 65 bodů 

ø 1,00 – ø 1,09  65 bodů; ø 1,10 – ø 1,19  60 bodů; ø 1,20 – ø 1,29  55 bodů;                             
ø 1,30 – ø 1,39  50 bodů; ø 1,40 – ø 1,49  45 bodů; ø 1,50 – ø 1,59  40 bodů;                            
ø 1,60 – ø 1,69  35 bodů; ø 1,70 – ø 1,79  30 bodů; ø 1,80 – ø 1,89  25 bodů;                           
ø 1,90 – ø 1,99  20 bodů; ø 2,00 – ø 2,09  15 bodů; ø 2,10 – ø 2,19  10 bodů;                             
ø 2,20 – ø 2,29  5 bodů; ø 2,30 a výše 0 bodů. 

Žák uspěje, dosáhne-li na základě stanovených kritérií minimálního součtu 50 bodů 
z celkového součtu max. 165 bodů, které lze získat za výsledky v jednotných 
přijímacích zkouškách a za dosažené výsledky vzdělávání na základní škole. 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 
ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než 
kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 
přijímacího řízení. 

 



Studijní obory dálkového (nástavbového) studia 

1. Výsledek písemného testu z matematiky a z českého jazyka a literatury v rámci           
jednotné přijímací zkoušky.  

Maximálně lze získat: 100 bodů 

Žák uspěje, dosáhne-li na základě stanovených kritérií minimálního součtu 30 bodů 
z celkového součtu max. 100 bodů, které lze získat za výsledky v jednotných 
přijímacích zkouškách. 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 
ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů,                     
než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 
přijímacího řízení. 

Učební obory 

K tomu, aby byl uchazeč přijat musí získat minimálně 50 bodů podle níže uvedených 
kritérií.  

 
• hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměrný 

prospěch za poslední dvě klasifikační období předchozího vzdělávání)      
                                                                                                                              max. 55 bodů 
                ø 1,00 – 55 bodů; ø 1,1 – 54 bodů; ø1,2 – 53 bodů………………..; ø 2,5 – 40 bodů    
 

• hodnocení prospěchu profilujících předmětů pro jednotlivé učební obory 
(průměrný prospěch za poslední dvě klasifikační období předcházejícího 
vzdělávání) 

                        - rekondiční a sportovní masér: CEJ, CIJ, TEV 
                        - reprodukční grafik: CEJ, CIJ, VYT 
                                                                                                                              max. 35 bodů  
                ø 1,00 – 35 bodů; ø 1,1 – 34 bodů; ………………………………..; ø 2,5 – 20 bodů   
 

• hodnocení dalších skutečností, které osvědčují předpoklady uchazeče o studium 
zvoleného studijního oboru (soutěže, olympiády, zájem a studijní předpoklady 
o zvolený obor aj.)  ….…………. ………. …………………...  max. 10 bodů 

 
 

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví 
ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů,                    
než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií 
přijímacího řízení. 

 

 



Podání přihlášky ke studiu, zápisový lístek 

Přihlášku ke studiu na SOŠ Hranice, školská právnická osoba podává zletilý uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 1. března 2022. 
Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na základní škole, kde plní 
povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na stránkách MŠMT ČR                          
a na webu školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním 
předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče                     
pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena (viz. výše uvedené). 

Pro první 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. 

Svůj úmysl vzdělávat se na SOŠ Hranice, školská právnická osoba potvrdí uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli 
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového 
lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10 
pracovních dnů. Pokud přijatý žák neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek,                    
má se za to, že se vzdal práva na přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole,                             
po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí 
na základě odvolání. 

Hodnocení CERMAT zpřístupní nejpozději do 28. dubna 2022. Ředitel školy zveřejní 
seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů                      
po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem. 

Pro uchazeče o studium učebních oborů zveřejní ředitel školy seznam přijatých 
uchazečů a nepřijatým (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů) 
odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2022. 

Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny. 

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola 
přijímacího řízení.  

 

V Hranicích 2022-01-25 
 
 
 
 
 
Mgr. Petr Flajšar 
ředitel školy     
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