
                                  		Olomouc,

  Štursova 14

Vyhlášení	2.	kola	přijímacího	řízení

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění; vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění; 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních 
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 
2019/2020, v platném znění, ředitel Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, 
Štursova 14,

vyhlašuje

2.	kolo	přijímacího	řízení	do	1.	ročníku	následujících	oborů	vzdělání	dané	formy	
vzdělávání	pro	školní	rok	2020/2021.

Ředitel SOŠ obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
1. stanovil podle § 60 odst. 2 písm. b) školského zákona předpokládaný počet přijatých uchazečů do 

výše uvedených oborů,
2. rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3a) školského zákona o nekonání školní přijímací 

zkoušky do výše uvedených oborů,
3. stanovil v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona doložení splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti pro výše uvedené obory vzdělání jako předpokladu přijetí podle nařízení vlády č. 
211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 
v platném znění. Uchazeči, kteří nedoloží splnění podmínky zdravotní způsobilosti, nebudou přijati,

4. stanovil podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona kritéria přijímacího řízení.

Přihlášku	ke	vzdělávání	– studiu	podává	zletilý	uchazeč	nebo	zákonný	
zástupce	nezletilého	uchazeče	řediteli školy	do	3.	7.	2020	

osobně	pondělí - pátek od	8:00	- 12,30	hodin,	nebo	poštou – rozhodující	je	datum	podání.

Informace o případném počtu volných míst po 2. kole přijímacího řízení budou zveřejňovány na 
www.stursovka.cz vyhlášením 3. kola přijímacího řízení nebo poskytnuty na tel. 585200230.

Název oboru
Forma 

vzdělávání
Ukončení

vzdělávání

Jednotná 
přijímací 
zkouška

Školní
přijímací 
zkouška

Potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti
na přihlášce

Předpo-
kládaný 

počet 
přijatých

29-54-H/01 Cukrář denní závěr. zkouška
se
nekoná

se
nekoná

požadováno 11

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření 
Číšník

denní závěr. zkouška
se 
nekoná

se 
nekoná

požadováno
15

65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření 
Kuchař

denní závěr. zkouška
se
nekoná

se
nekoná

požadováno 32

66-53-H/01 Operátor skladování denní závěr. zkouška
se
nekoná

se
nekoná

požadováno 8

http://www.stursovka.cz/
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Jednotlivá	kritéria	2.	kola	přijímacího	řízení	v roce	2020

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60d odst. 1 školského zákona jsou 
stanovena pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče o přijetí do oborů 

29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Číšník
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření Kuchař
66-53-H/01 Operátor skladování
tato kritéria:

Kritérium	1
Znalosti	uchazeče	vyjádřené	hodnocením	na vysvědčení	ze	základního vzdělávání	
Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu 

- v prvním pololetí 8. ročníku základní školy, 
- ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy a 
- v prvním pololetí 9. ročníku základní školy. 

Jestliže se uchazeč vzdělává v nižších ročnících základní školy, bude hodnocen podle výsledku 
prospěchu 

- v prvním pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával,
- ve druhém pololetí předposledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělával a
- v prvním pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém se vzdělává.

Jestliže se uchazeč vzdělává na víceletém gymnáziu, bude hodnocen podle výsledku prospěchu
- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy, 
- ve druhém pololetí ročníku odpovídajícímu 8. ročníku základní školy a 
- v prvním pololetí ročníku odpovídajícímu 9. ročníku základní školy. 

Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí 
celkovým počtem vyučovacích předmětů. Známka z chování se do průměru nezapočítává. Tyto tři 
získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa (jestliže je 
hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se zaokrouhluje dolů; 
jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do 9, pak se zaokrouhluje 
nahoru).
Přidělení	bodů:
Získaný celkový průměrný prospěch se vynásobí 100 (např. při průměrném prospěchu 1,92 získá 
uchazeč 192 bodů).

Kritérium	2
Další	skutečnosti,	které	osvědčují	vhodné	schopnosti,	vědomosti	a	zájmy	uchazeče
Za doložení potvrzení o návštěvě zájmového kroužku nebo absolvování kursu, zaměřeného 
na zvolený obor získá uchazeč 5 bodů.
Za doložení každého diplomu z umístění od 1. místa do 3. místa (včetně) v krajském a vyšším kole 
v předmětových soutěžích zveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR uchazeč získá 5 bodů.
Nejvýše možno získat v tomto kritériu 20 bodů, další případné potvrzené návštěvy zájmového kroužku, 
absolvování kurzu nebo diplomy již nebudou bodovány.

Výpočet	počtu	bodů	získaných	při	přijímacím řízení
Pořadí uchazečů bude určeno podle počtu získaných bodů, přičemž úspěšnější je uchazeč s nižším 
počtem bodů.  
Uchazeč je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů v rozmezí předpokládaného počtu 
přijímaných uchazečů, který je stanoven v souladu s povolenou kapacitou oboru.

Výpočtový	vzorec
P – DS = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
P získané body odpovídající průměrnému prospěchu (kritérium 1)

nejméně 100 bodů
DS body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a 

zájmy uchazeče (kritérium 2)
nejvýše 20 bodů
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Nejlepší	možný	výsledek
100 – 20 = 80 bodů

Postup	v případě	rovnosti	bodů
Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti ve vzestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá nejméně
bodů) bude celkový počet získaných bodů.
V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne lepší celkový průměrný prospěch.
V případě další rovnosti (celkový průměrný prospěch) o pořadí uchazečů rozhodne lepší průměr v 1. 
pololetí posledního ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia).
V případě další rovnosti (průměr v 1. pololetí posledního ročníku základní školy) o pořadí uchazečů 
rozhodne nižší součet známek z předmětů český jazyk, cizí jazyk a matematika za všechna 3 pololetí. 
V případě, že se uchazeč na základní škole učí dvěma cizím jazykům, bude použit součet s nižším 
výsledkem, tzn. ten cizí jazyk, ve kterém byl uchazeč úspěšnější.

 Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů mají možnost vyjádřit se k podkladům 
přijímacího řízení.

 Ředitel Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ukončí hodnocení uchazečů 
a podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a 
zveřejní seznam přijatých uchazečů. 
Seznam	přijatých	uchazečů	pod	přidělenými	registračními	čísly s výsledkem řízení u každého 
uchazeče bude zveřejněn 10. 7. 2020 na veřejně přístupném místě ve škole (úřední desce školy u 
vstupu do budovy) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.stursovka.cz), a to alespoň na 
dobu 15 dnů. 
Seznam obsahuje datum zveřejnění, poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 
a poučení o odvolání. Zveřejněním	 seznamu	 se	 považují	 rozhodnutí,	 kterými	 se vyhovuje	
žádostem	o	přijetí	ke	vzdělávání,	za	oznámená (škola	nebude	rozesílat	rozhodnutí	o	přijetí). 
Od tohoto dne plyne doba pro odevzdání zápisového lístku.

 Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí	uchazeč	potvrdit	doručením	zápisového	 lístku	
řediteli	školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to nejpozději do	5 pracovních	dnů, ode dne 
oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě 
předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Žáci základních škol obdrží zápisový lístek na základní škole, kterou navštěvují, ostatní uchazeči si 
zápisový lístek vyzvednou na Krajském úřadě podle místa trvalého pobytu (trvalý pobyt 
v Olomouckém kraji = odbor školství, KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40A, Olomouc,
10. patro, kancelář č. 1018, nebo je možno požádat o zápisový lístek elektronicky na stránkách 
Krajského úřadu (www.olkraj.cz). Informace Mgr. Renata Velešíková – tel. č.: 585508559, e-mail: 
r.velesikova@olkraj.cz).

 Nepřijatým	uchazečům	nebo	zákonným	zástupcům	nezletilých	nepřijatých	uchazečů	ředitel 

Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 odešle	 rozhodnutí o nepřijetí.	

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci 

nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10	dnů, pak je považováno za doručené. Následující den 

po dni doručení začíná plynout lhůta	 na	 podání	 žádosti	 o	 nové	 rozhodnutí (lhůta na podání 

žádosti o nové rozhodnutí činí 3	pracovní	dny).

V Olomouci dne: 22. 6. 2020

http://www.stursovka.cz/



