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Přijímací řízení – studijní obory denního studia 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje dle ustanovení § 60f, zákona 

č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. 

(Správní řád) a na základě ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 do: 

a) studijního oboru: 

RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium; 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10 

Kritéria přijímacího řízení  

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 počtu 20 bodů.  

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) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 

nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

d) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo 

ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo 

e) 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 uvedený 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. 

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 od 6. května 2022 do 15. 

června 2022, popř. do dřívějšího naplnění předpokládaného počtu přijímaných 

uchazečů. Po obdržení přihlášky rozhodne ředitel školy o přijetí/nepřijetí a vyzve 

přijaté uchazeče k podpisu Smlouvy o zajištění studia.  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.  

 

V Hranicích 2022-05-05 

 

 

 

Mgr. Petr Flajšar 

ředitel školy     
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