
 

Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 
 

Vyhlášení 1. kola 
 

Na základě příslušných ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, 
stanovuji tato kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole cestovního ruchu a 
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. pro školní rok 2018/2019. 
 

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 
 

Obor vzdělání 
Číslo 

ŠVP 
(Školní vzdělávací program) 

Forma 
studia 

Délka 
studia 

Počet 
žáků 

 
Cestovní ruch 
65-42-M/02 

Management a turismus denní 4 roky 60 
Wellness a lázeňství, masérské 
služby 

denní 4 roky 30 

Hotelnictví a 
turismus 

65-42-M/01 
 

Hotelnictví a turismus denní 4 roky 30 

Cestovní ruch 
65-42-M/02 

Management a turismus distanční 5 let  
12 

Management a turismus 
zkrácené 
distanční 

2 roky 

Masér sportovní 
a rekondiční 
69-41-L/02 

 
Masér sportovní a rekondiční 

 
denní 

 
4 roky 

 
30 

 
 

2. Přihláška 
 

a) Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč řediteli střední školy.  
Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.  

b) Přihláška se podává na stanoveném tiskopisu: 
       www.sscrroznov.cz/cs/prihlaska-ke-studiu/ a její součástí jsou doklady  
       uvedené níže v bodu 3. 
c) Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. 

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o 
škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 

 
 

3. Náležitosti přihlášky 
 

Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, 
pokud dále není stanoveno jinak: 
 



 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 
splnění povinné školní docházky 
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí 
základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před 
splněním povinné školní docházky 
c) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí 
do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo 
zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 
d) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (nutný pro obor 
Cestovní ruch - ŠVP Wellness a lázeňství, masérské služby, Hotelnictví a turismus 
a pro obor Masér sportovní a rekondiční) 
e) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření 
pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
f) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo 
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, 
nebo 
g) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného 
zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v 
případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání 
 
Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený 
v odstavci a) a b), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto 
ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 
docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v 
přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem 
razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance. 
 
 

4. Lékařský posudek o splnění podmínek zdravotní způsobilosti 
 

Zdravotní způsobilost žáka pro obor vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní  
a rekondiční a pro obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch (ŠVP Wellness  
a lázeňství, masérské služby)  
 
Pro tyto obory se požaduje dobrý zdravotní stav a splnění níže uvedených 
zdravotních kritérií: 
 
Za nesplnění zdravotních kritérií se považuje: 
1. prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně 

onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 
znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami 

2. prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně 
onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 
dráždivé a alergizující látky 

3. přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
4. prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity 
5. závažné duševní nemoci a poruchy chování 



 

6. nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu 
 
 
Zdravotní způsobilost žáka pro obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 
 
Pro tento obor se požaduje dobrý zdravotní stav a splnění níže uvedených 
zdravotních kritérií: 
 
Za nesplnění zdravotních kritérií se považuje: 
1. prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu 

znemožňující zátěž páteře 
2. prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních a dolních 

končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) 
3. přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 
4. prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických 

syndromů a kolapsové stavy, týká se činností se stroji nebo zařízením nebo 
činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví 

5. nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu 
 
 

5. Podání přihlášky 
 
Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává za nezletilého 
uchazeče jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do 1. března 2018 a 
to na tiskopise předepsaném MŠMT. 
 

6. Pozvánka k jednotné zkoušce 
 
Uchazečům o studium pošle ředitel školy pozvánku nejpozději 20. března 2018. 
Na pozvánce bude uveden termín a čas konání jednotných testů, přesné místo 
konání zkoušky a další potřebné informace. 
 

7. Povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a 
z matematiky a její aplikace pro: 
 
a) 4leté denní a 5leté distanční studium s maturitní zkouškou 
b) osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí 

vzdělání v zahraniční škole -  při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních 
školách se promine na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost 
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, 
škola u těchto osob ověří rozhovorem. 
Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří 
nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského 
zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě 
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do 
daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího 
programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého 
jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro 



 

jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 
3 školského zákona. 

c) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - ředitel školy upraví těmto 
uchazečům podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského 
poradenského zařízení 

d) 2leté zkrácené distanční studium – jednotná přijímací zkouška se nekoná 
 
 

              Termíny zkoušky: 1. termín – 12. 4. 2018               1. náhradní termín 10. 5. 2018 
                                                     2. termín – 16. 4. 2018               2. náhradní termín 11. 5. 2018 
                                     

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku 
jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru 
vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného 
testu z matematiky a českého jazyka. 
 
V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z 
důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví 
řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu 10. 5. 2018 nebo 
11. 5. 2018. 

  
8. Školní přijímací zkouška se nekoná. 

 
 

9. Jednotná kritéria přijímání 
 

1. 60% výsledky jednotné přijímací zkoušky 
2. 40% hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (40% = 200 bodů) 

a) průměrný prospěch žáka z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku 
(bude vybrán lepší z těchto průměrů):  
průměr 1,00 = 200 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů 

b) chování žáka v průběhu studia na základní škole: 
3. stupeň z chování = - 100 bodů 
2. stupeň z chování = - 60 bodů 
důtky              = - 30 bodů 

c) splnění podmínek zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, které to 
vyžadují (viz výše) 
 

 
             Při rovnosti bodů budou uplatněna tato podkritéria: 
 

1. průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku nebo 1. pololetí 9. ročníku 
                     (tzn. průměr, který nebyl uplatněn v bodu 2. a) 

2. průměr známek z prvního cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 
       9. ročníku 
3. průměr známek z druhého cizího jazyka za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí  
       9. ročníku 

 
 



 

 
 

10.  Oznámení výsledků přijímacího řízení 
 
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v 
budově školy a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem 
nejdříve 28. 4. 2018. 

 
 
 
 
Další informace o přijímacím řízení získáte u zástupkyně ředitelky školy                     
Mgr. Kristýny Pospíšilové na telefonním čísle 603 105 528.  
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 26. 1. 2018 
 
 
Ing. Jolana S. Marcondes 
ředitelka školy 
 
 
 
 
 


