
Kritéria pro přijímání uchazečů do I. ročníku oboru Kosmetické službypro školní rok 2023/2024
Ředitelka SOŠ stanovuje kritéria pro přijímání uchazečů do I. ročníkuoboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškouKosmetické služby 69-41-L/01 denní formaKe vzdělávání mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vyhoví kritériím přijímacího řízení apřed zahájením studia předloží doklady o úspěšném absolvování 9. ročníku základní školya prokáží zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20
Kritéria:Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka amatematiky, výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní školea podle výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Bodový zisk:a/ za průměrný prospěch na základní škole maximálně 20 bodů(1. pololetí 8. a 9. ročníku)b/ za jednotnou přijímací zkoušku maximálně 100 bodů; nezbytnou podmínkou pro přijetíje hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce 10 bodů(váha bodů za jednotnou přijímací zkoušku je 60% a za prospěch na základní škole 40%)Bodové hodnocení za prospěch v jednom pololetí:1,00 – 1,15 10 bodů1,16 – 1,30 9 bodů1,31 – 1,45 8 bodů1,46 – 1,60 7 bodů1,61 – 1,75 6 bodů1,76 – 1,90 5 bodů1,91 – 2,05 4 body2,06 – 2,20 3 body2,21 – 2,35 2 body2,36 – 2,50 1 bodV případě rovnosti bodů budou pro určení výsledného pořadí uchazečů použitanásledující pomocná kritéria:a/ lepší prospěch z předmětu Český jazyk v posledním sledovaném pololetíb/ lepší prospěch z předmětu Anglický/německý jazyk v posledním sledovanémpololetíc/ lepší prospěch z předmětu Matematika v posledním sledovaném pololetí

27. 1. 2023 Ing. Mária Zámostná, ředitelka školy



Kritéria pro přijímání uchazečů do I. ročníku oboru Gastronomie proškolní rok 2023/2024
Ředitelka školy stanovuje kritéria pro přijímání uchazečů do I. ročníkuoboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškouGastronomie 65-41-L/01 denní formaKe vzdělávání mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vyhoví kritériím přijímacího řízení apřed zahájením studia předloží doklady o úspěšném absolvování 9. ročníku základní školy aprokáží zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru.Nově je obor nabízen jako komplementární – žák získá po 3 letech výuční list oboru Kuchař–číšník (zaměření kuchař) a po dalším roce studia získá maturitní vysvědčení oboruGastronomie.Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10
Kritéria :Přijímací zkouška se koná formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka amatematiky, výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle prospěchu na základní škole apodle výsledků jednotné přijímací zkoušky.
Bodový zisk:a/ za průměrný prospěch na základní škole maximálně 20 bodů(1. pololetí 8. a 9. ročníku)b/ za jednotnou přijímací zkoušku maximálně 100 bodů; nezbytnou podmínkou pro přijetíje hranice úspěšnosti v jednotné zkoušce 10 bodů(váha bodů za jednotnou přijímací zkoušku je 60% a za prospěch na základní škole 40%)Bodové hodnocení za prospěch v jednom pololetí:1,00 – 1,15 10 bodů1,16 – 1,30 9 bodů1,31 – 1,45 8 bodů1,46 – 1,60 7 bodů1,61 – 1,75 6 bodů1,76 – 1,90 5 bodů1,91 – 2,05 4 body2,06 – 2,20 3 body2,21 – 2,35 2 body2,36 – 2,50 1 bodV případě rovnosti bodů budou pro určení výsledného pořadí uchazečů použitanásledující pomocná kritéria:a/ lepší prospěch z předmětu Český jazyk v posledním sledovaném pololetíb/ lepší prospěch z předmětu Anglický/německý jazyk v posledním sledovanémpololetíc/ lepší prospěch z předmětu Matematika v posledním sledovaném pololetí

27. 1. 2023 Ing. Mária Zámostná, ředitelka školy


