
                                      Olomouc, 

    Štursova 14 

 
 

 

   

 

čj. SSOS/315/2021 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 
 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen 
školský zákon) ředitel Střední odborné školy obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14, 
 

vyhlašuje 
3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů vzdělání pro školní rok 2021/2022. 

 
 

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

jednotlivých oborů (viz tabulka), 
2. rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3a) školského zákona o konání či nekonání školní 

přijímací zkoušky daného oboru (viz tabulka).  
3. stanovil v souladu s § 60a odst. 3 školského zákona doložení splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti pro daný obor vzdělání (viz tabulka) 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  
u oborů, u kterých je požadováno, nebudou přijati, 

4. stanovil podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona jednotlivá kritéria přijímacího řízení. 
 
Přihlášky budou přijímány od 8. 7. 2021 do naplnění kapacity oborů. 
 
Přihlášky mohou uchazeči podávat v úředních hodinách (úterý 13. 7., 20. 7., 27. 7., 17. 8. a 24. 8. 
2021), nebo po telefonické dohodě, vždy od 9:00 do 11:00 
 
Informace o počtu volných míst budou poskytnuty na tel. 585200230, 603378287 
 
 
V Olomouci 8. července 2021  

                                                                                              

 
Název oboru 

Forma 
vzdělávání 

Ukončení 
vzdělávání 

Přijímací 
zkouška 

Potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti 

Volná 
místa 

29-54-H/01 Cukrář denní-3letý závěr. zkouška se nekoná požadováno 15 
65-51-H/01 Kuchař-číšník, zaměření     
Číšník, servírka 

denní-3letý závěr. zkouška se nekoná požadováno 11 

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

denní-3letý závěr. zkouška se nekoná požadováno 25 

66-53-H/01 Operátor skladování      denní-3letý závěr. zkouška se nekoná požadováno 6 
69-51-H/01 Kadeřník denní-3letý závěr. zkouška se nekoná požadováno 5 
66-51-H/01 Prodavač denní-3letý závěr. zkouška se nekoná požadováno 1 


