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STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA 
prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, 779 00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Stanovení kritérií pro 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků 

studijních a učebních oborů pro školní rok 2021/2022 
 

 
 
(v souladu s § 60, zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/2009 Sb., zákona 178/2016 
Sb., vyhl. č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhl. č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021) 
 
 

Ke studiu na střední škole se přijímají i žáci/uchazeči se speciálními vzdělávacími 
potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

 
 

Kritéria přijímacího řízení:  
(i žáci se SVP):     

75-41-M/01 Sociální činnost                                                                               

29-54-H/01  Cukrář    
 

1. správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ, na přihlášce je vyžadován 
posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 

2. v případě, že klasifikace na přihlášce není potvrzena základní školou razítkem, jsou součástí 
přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku 

 

O pořadí uchazečů rozhoduje: 
- celkový průměrný prospěch z I. pololetí 8. roč. a I. pol. 9. roč. ZŠ (jestliže se uchazeč vzdělává 

v nižších ročnících základní školy, bude o celkovém průměrném prospěchu rozhodovat prospěch 
z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterém se vzdělává) 
Stanovení celkového prospěchu: Známky z jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých 
ročnících se sečtou a vydělí celkovým počtem předmětů, známka z chování se do průměru 
nezapočítává. Dva získané průměry se sečtou a vydělí 2, výsledný podíl se zaokrouhluje na dvě 
desetinná místa (dle matematických pravidel o zaokrouhlování rozhoduje číslice na třetím 
desetinném místě, v rozmezí 0 – 4 se zaokrouhluje dolů, v rozmezí 5 – 9 se zaokrouhluje nahoru) 
 

- v případě shodnosti výsledků postupně rozhoduje: 
- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního 

ročníku ZŠ z českého jazyka 
- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního 

ročníku ZŠ z matematiky 
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- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního 
ročníku ZŠ z anglického jazyka 

- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku ZŠ 

 
 
 

Učební obory pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 
Kritéria přijímacího řízení:        
  

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  

29-51-E/01 Potravinářská výroba  

   
 správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ, na přihlášce je vyžadován 

posudek praktického lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 
 v případě, že klasifikace na přihlášce není potvrzena základní školou razítkem, jsou součástí 

přihlášky ověřené kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku 

 doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství 
 

O pořadí uchazečů rozhoduje: 
- celkový průměrný prospěch z I. pololetí 8. roč. a I. pol. 9. roč. ZŠ (jestliže se uchazeč vzdělává 

v nižších ročnících základní školy, bude o celkovém průměrném prospěchu rozhodovat prospěch 
z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterém se vzdělává) 
Stanovení celkového prospěchu: Známky z jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých 
ročnících se sečtou a vydělí celkovým počtem předmětů, známka z chování se do průměru 
nezapočítává. Dva získané průměry se sečtou a vydělí 2, výsledný podíl se zaokrouhluje na dvě 
desetinná místa (dle matematických pravidel o zaokrouhlování rozhoduje číslice na třetím 
desetinném místě, v rozmezí 0 – 4 se zaokrouhluje dolů, v rozmezí 5 – 9 se zaokrouhluje nahoru) 
 

- v případě shodnosti výsledků postupně rozhoduje: 
- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního 

ročníku ZŠ z českého jazyka 
- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního 

ročníku ZŠ z matematiky 
- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního 

ročníku ZŠ z anglického jazyka 
- lepší průměrný prospěch za I. pololetí předposledního ročníku ZŠ 
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Přihlášku ke  vzdělávání – studiu podává zletilý uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 24. 6. 2021 včetně 

 

- seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého 
uchazeče bude zveřejněn 30. 6. 2021 na úřední desce školy a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (www.vejdovskeho.cz) 

- 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, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (do 16. 7. 2021) 

- nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů ředitel školy 
odešle rozhodnutí o nepřijetí, následující den po dni doručení začíná plynout lhůta na podání 
odvolání, která činí 3 pracovní dny 

 
 
 
V Olomouci dne 15. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mgr. Dan Blaha                                        
ředitel školy  


