
Pokyny a informace pro uchazeče ke studiu maturitních oborů 
na Střední škole pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5

Pro školní rok 2020/2021 budou přijímáni žáci do těchto oborů:
Obor SOŠ:
4 letý obor s maturitní zkouškou
65-42-M/01 Hotelnictví 
Školní vzdělávací program: Hotelnictví

Obory nástavbového studia:
2 letý obor s maturitní zkouškou
64-41-L/51 Podnikání 
Školní vzdělávací program: Podnikání

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KONANÉM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
PRO OBORY STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA
ve smyslu zákona 561/2004 (Školský zákon) v platném znění, vyhlášky 353/2016 Sb. 
(Organizace přijímacího řízení) v platném znění a vyhlášky 27/2016 Sb. (Vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami) v platném znění.

Základní požadavky:
- Včasné odevzdání správně a úplně vyplněné přihlášky ke studiu včetně 

doporučení lékaře
- Ukončení povinné školní docházky 
- doporučení z pedagogicko -psychologické poradny nebo speciálně pedagogického 

centra k zařazení uchazeče do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 školského 
zákona (do speciálního vzdělávání)

Bodové hodnocení přijímací zkoušky:
- Prospěch na základní škole

o Průměrný prospěch za I. pololetí 8. ročníku (20 bodů) 
o průměrný prospěch za II. pololetí 8. ročníku (20 bodů) 
o průměrný prospěch za I. pololetí 9. ročníku (20 bodů). 
o Uchazeč může získat maximálně 60 bodů. Body za průměrný prospěch jsou 

přidělovány následovně:
 Ø známek do 2,00         20 bodů
 Ø známek do 2,50         10 bodů
 Ø známek do 3,00         5 bodů

- Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka – didaktický test - maximálně 
50 bodů, doba trvání zkoušky 60 minut. Povolené pomůcky: propisovací tužka (nesmí
se používat gumovatelná pera, tužka nesmí psát slabě nebo přerušovaně)

- Jednotná přijímací zkouška z matematiky a jejích aplikací maximálně 50 bodů, 
doba trvání zkoušky 70 minut. Povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací 
tužka, není povolená kalkulačka.

- Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky.

- Osobní pohovor maximálně 30 bodů.
Nejvyšší bodové ohodnocení 190 bodů = 100%



Zájemci o studium budou seřazeni podle bodového hodnocení od nejvyššího počtu bodů 
k nejnižšímu počtu dosažených bodů. Do každé z výše uvedených tříd bude přijato 
maximálně 14 žáků. 



Termíny přijímacích zkoušek:

1. TERMÍN 1. KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 14. dubna 2020

Předmět
Začátek zkoušky

v učebně
Úvodní

administrace Zkouška                  
Závěrečná

administrace 

Matematika 8:30 8:30 – 8:45 8:45 - 11:05 11:05 – 11:10

Český jazyk
a literatura

11:40 11:40-11:55 11:55 - 13:55 13:55-14:00

2. TERMÍN 1. KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 15. dubna 2020

Předmět
Začátek zkoušky

v učebně
Úvodní

administrace Zkouška                  
Závěrečná

administrace 

Matematika 8:30 8:30 – 8:45 8:45 - 11:05 11:05 – 11:10

Český jazyk a
literatura

11:40 11:40-11:55 11:55 - 13:55 13:55-14:00

1. NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 13. května 2020

Předmět
Začátek zkoušky

v učebně
Úvodní

administrace Zkouška                  
Závěrečná

administrace 

Matematika 8:30 8:30 – 8:45 8:45 - 11:05 11:05 – 11:10

Český jazyk
a literatura

11:40 11:40-11:55 11:55 - 13:55 13:55-14:00

2. NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – 14. května 2020

Předmět
Začátek zkoušky

v učebně
Úvodní

administrace Zkouška                  
Závěrečná

administrace 

Matematika 8:30 8:30 – 8:45 8:45 - 11:05 11:05 – 11:10

Český jazyk a
literatura

11:40 11:40 -11:55 11:55 - 13:55 13:55 - 14:00

ZÁPISOVÝ LÍSTEK uchazeč obdrží:
a) na své základní škole
b) na odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 
Praha 1 (týká se uchazečů s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praha), 
v 6. poschodí dv. č. 635, 638, 639 a 647 v úředních hodinách:
PO 12.00 hod. - 17.00 hod., ST 8.00 hod. - 18.00 hod.
c) na krajském úřadě dle místa trvalého bydliště (pro mimopražské uchazeče)
Po rozhodnutí školy o přijetí uchazeče ke studiu potvrdí uchazeč svůj zájem na této 
škole studovat odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je uchazeč povinnen škole 
odevzdat neprodleně, nejdéle do 10 dnů od rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.



ODVOLÁNÍ
Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od 
doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den 
lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme 
ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou. Dodržení této lhůty stanovené pro podání 
odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání musí ředitel školy 
zamítnout.

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Naleznete na stránkách www.msmt.cz., www.cermat.cz.

http://www.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/
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