Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
Termíny podání přihlášek:
Středoškolské studium
Nástavbové studium

1. 3. 2021
1. 3. 2021

Termíny přijímacího řízení
Středoškolské studium
Nástavbové studium

22. 4. 2021
22. 4. 2021

Termíny přijímacích zkoušek
12. 4. 2021
13. 4. 2021

8.30 matematika
8.30 matematika

10.50 český jazyk
10.50 český jazyk

(žáci, kteří uvedli školu na prvním místě)
(žáci, kteří uvedli školu na druhém místě)

Ředitelka Střední školy služeb s.r.o. si vyhrazuje možnost v případě splnění podmínek rozhodnout do 8.
března 2021 o nekonání přijímacích zkoušek.
Obory středoškolského studia:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kosmetické služby

- kapacita oboru

30

(ŠVP Kosmetička)

-

splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů (potvrzení lékaře na přihlášce)

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení:
- jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT
-

studijní výsledky ve 2. pol. 8. r. a 1. pol. 9. r ZŠ (předměty započítávající se do studijních
výsledků: ČJ, AJ, M, ON, PŘ, CH, VV)
body:
test ČJL
max 50 b
test MAT
max 50 b
studijní výsledky
max 40 b
celkem
max 140 b

v případě nekonání JPZ:
- body
studijní výsledky
celkem

max 40 b
max 40 b

Přijati budou žáci do naplnění kapacity oboru podle pořadí výsledků přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí v 2. a dalších kolech přijímacího řízení:
-

přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
studijní výsledky ve 2. pol. 8. r. a 1. pol. 9. r ZŠ (předměty jako v 1. kole)
body:
studijní výsledky
max 40 b
celkem
max 40 b

Přijati budou žáci do naplnění kapacity oboru podle pořadí výsledků přijímacího řízení
Střední vzdělání s výučním listem

Kadeřník

- kapacita oboru
30
- přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

-

splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů (potvrzení lékaře na přihlášce)

-

kritéria pro přijetí - podle studijních výsledků ve 2. pol. 8. r. a 1. pol. 9. r ZŠ

Aranžér

- kapacita oboru
12
- přijímací řízení bez přijímacích zkoušek

-

splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů (potvrzení lékaře na přihlášce)

-

kritéria pro přijetí - podle studijních výsledků ve 2. pol. 8. r. a 1. pol. 9. r ZŠ

Předměty započítávající se do studijních výsledků: ČJ, AJ, M, ON, PŘ, F, CH, VV

Obory nástavbového studia:
Studium zakončené maturitní zkouškou

Podnikání (denní)

- kapacita oboru

30

Podnikání (dálkové)

- kapacita oboru

30

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení:
- jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT
-

studijní výsledky ve 2. pol. 2. r. a
výsledků: ČJ, CJ, M, ON, EKO)
body:
test ČJL
test MAT
studijní výsledky
celkem

v případě nekonání JPZ:
- body
studijní výsledky
celkem

1. pol. 3. r SŠ (předměty započítávající se do studijních
max 50 b
max 50 b
max 40 b
max 140 b

max 40 b
max 40 b

Přijati budou žáci do naplnění kapacity oboru podle pořadí výsledků přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí v 2. a dalších kolech přijímacího řízení:
-

přijímací řízení bez přijímacích zkoušek
studijní výsledky ve 22. pol. 2. r. a 1. pol. 3. r SŠ (předměty jako v 1. kole)
body:
studijní výsledky
max 40 b
celkem
max 40 b

Přijati budou žáci do naplnění kapacity oboru podle pořadí výsledků přijímacího řízení

