
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 

Školní  601/2,  736 01 Havířov-Šumbark 

 

v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), 

a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuji pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 kritéria přijímacího řízení, 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů ke vzdělávání a podmínky přijímacího řízení. 

Obory vzdělání a počty přijímaných uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023  

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem: 

Název oboru      počet přijímaných uchazečů 

23-51-E/01 Strojírenské práce     8 

36-67-E/01 Zednické práce     8 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby    12 

66-51-E/01 Prodavačské práce    12 

75-41-E/01 Pečovatelské služby    8 

36-64-E/01  Tesařské práce     6 

41-52-E/01 Zahradnické práce    8 

  Obory vzdělání bez výučního listu: 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá   8 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá   8 

1. Podmínky přijímacího řízení: 

 Splněná povinná školní docházka, doporučení školského poradenského zařízení a zdravotní 

způsobilost ke vzdělávání. 

 Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

řediteli školy do 1. 3. 2022. 

2. Kritéria přijímacího řízení: 

V souladu s § 60 odst. 2 a 3 školského zákona stanovuje ředitel školy jednotná kritéria pro přijímací 

řízení pro školní rok 2022/2023 do výše uvedených oborů vzdělání a způsob jejich hodnocení: 



 Znalosti uchazeče, které jsou dané bodovým hodnocením na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání dle tabulky: 

Tabulka hodnocení: 

Průměrný prospěch  2. pol. „předposlední ročník ZŠ“ 1. pol. „poslední ročník ZŠ“ 

1,00 – 1.50    80     80 

1,51 – 2,00    60     60 

2,01 – 2,50    40     40 

2,51 – 3,50    20     20 

3,51 – 4,00    10     10 

4,01 a více    0      0 

 Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nezapočítává 

 Za sníženou známku z chování z každého sledovaného klasifikačního období se odečítají 

body: 

o Za  2. stupeň mínus 5 bodů 

o Za 3. stupeň mínus 10 bodů 

 V případě rovnosti bodů bude upřednostněno pořadí uchazeče s lepší známkou z chování 

 Součástí kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 nesmí být hodnocení za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že vysvědčení z předposledního ročníku je ze 

školního roku 2019/2020, bude průměrný prospěch z klasifikace vypočten za 1. pololetí 

předposledního a 1. pololetí posledního ročníku. 

Přijímací zkoušky do výše uvedených oborů vzdělání se nekonají. 

 

V Havířově 20. 1. 2022 

Zpracoval:  Smékal 

Mgr. Luboš Just v.r. 

  ředitel školy 


