STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A FARMÁŘSTVÍ JESENÍK
U Jatek 8, 790 01 Jeseník
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění, s vyhláškou o přijímacím řízení do SŠ 353/2016 Sb. (novela s účinností od
1.listopadu 2018) a s vyhláškou o vzdělávání žáků se SVP 27/2016 Sb., vyhlašuje ředitelka Střední školy
gastronomie a farmářství 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů pro školní rok
2020/2021.

Forma
vzdělávání

Název oboru

29-53-H/01 Pekař
denní
29-54-H/01 Cukrář
denní
29-56-H/01 Řezník - uzenář
denní
32-52-H/01 Výrobce kožeděl. zboží
denní
41-51-H/01 Zemědělec farmář
denní
41-54-H/01 Podkovář a zem. kovář
denní
41-55-H/01 Opravář zeměděl. strojů
denní
65-51-H/01 Kuchař - číšník
denní
82-51-H/01 Uměl. kovář a zámečník, pasíř
denní
41-51-H/02 Včelař
denní
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
denní
Tabulka č. 1 – učební obory a počty přijímaných uchazečů

Název oboru – zkrácená forma studia

Forma
vzdělávání

Ukončení
vzdělávání

Přijímací
zkouška

Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška
Závěr. zkouška

Nekoná se
Nekoná se
Nekoná se
Nekoná se
Nekoná se
Nekoná se
Nekoná se
Nekoná se
talentová
Nekoná se
Nekoná se

Ukončení
vzdělávání

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
denní
Závěr.zkouška
41-51-H/02 Včelař
denní
Závěr.zkouška
Tabulka č. 2 – učební obory a počty přijímaných uchazečů – zkrácené studium
Forma
vzdělávání

Název oboru
64-41-L/51 Podnikání

denní

64-41-L/51 Podnikání

večerní

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

denní

Ukončení
vzdělávání
Maturitní
zkouška
Maturitní
zkouška
Maturitní
zkouška

Přijímací
zkouška
Nekoná se
Nekoná se

Potvrzení
zdravotní
způsobilosti
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Potvrzení
zdravotní
způsobilosti
ano
ano

Předpokládaný
počet přijatých
15
30
15
15
15
15
15
30
15
15
15

Předpokládaný
počet přijatých
15
15

Přijímací
zkouška

Potvrzení
zdravotní
způsobilosti

Předpokládaný
počet přijatých

Koná se

NE

30

Koná se

NE

15

Koná se

ANO

30

Tabulka č. 3 – nástavbové a maturitní obory

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky se uskuteční
v termínech:
1. termín
14. 4. 2020
2. termín
15. 4. 2020
Náhradní termín:
1. náhradní termín
2. náhradní termín

13. 5. 2020
14. 5. 2020

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci
přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 53-41-M/04
Masér ve zdravotnictví pro školní rok 2020/2021:
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Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je
ohodnocen v rozsahu od 1,00 do 1,29 - 50 bodů, od 1,3 do 1,49 – 40 bodů, od 1,5 do 1,99 – 30, od 2,00
do 2,49 20 bodů, od 2,5 do 2,99 – 10, nad 3,00 - 0 bodů. Max. 50 bodů
b) Bodů z centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) max.
100 bodů
c) Dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy:
1. Za 1. až 5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě
5 bodů.
2. Za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády 5 bodů.
3. Za sníženou známku z chování za poslední klasifikační období minus 10 bodů.
Poměr mezi jednotlivými složkami přijímacího řízení byl stanoven takto:
 37,5 % průměrný prospěch ze ZŠ a další kriteria - maximálně 60 bodů
 62,5 % jednotný test z ČJ a M – maximálně 100 bodů
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
Maximální počet dosažených bodů – 160
Minimální požadovaný počet bodů – 40
Minimální požadovaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky - 15
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.
V případě rovnosti bodů bude
a) dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.
b) s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací řízení.
Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí stanoveného počtem
bodů až do kapacity oboru stanoveného zřizovatelem.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBOR PODNIKÁNÍ (denní i večerní studium)
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky se uskuteční
v termínech:
1. termín
14. 4. 2020
2. termín
15. 4. 2020
Náhradní termín:
1. náhradní termín
2. náhradní termín

13. 5. 2020
14. 5. 2020

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) celkového průměrného prospěchu za 1. pololetí 2. ročníku předcházejícího vzdělávání (povinné a
povinně volitelné předměty)
b) celkového průměrného prospěchu za 2. pololetí 2. ročníku předcházejícího vzdělávání (povinné a
povinně volitelné předměty)
c) celkového průměrného prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku předcházejícího vzdělávání (povinné a
povinně volitelné předměty)
d) bodů z centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) max.
100 bodů
Uchazeč musí absolvovat minimálně jeden cizí jazyk v rozsahu alespoň 2 hodiny týdně po dobu tří let.
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí celkovým
počtem vyučovacích předmětů. Za každé pololetí lze získat 20 bodů, celkem tedy 60 bodů.
Poměr mezi jednotlivými složkami přijímacího řízení byl stanoven takto:
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37,5 % průměrný prospěch ze SŠ- maximálně 60 bodů
62,5 % jednotný test z ČJ a M – maximálně 100 bodů

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
Maximální počet dosažených bodů – 160
Minimální požadovaný počet bodů – 40
Minimální požadovaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky - 15
Uchazeč přiloží k přihlášce kopii výučního listu.
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů.
V případě rovnosti bodů bude
a) dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.
b) s vyšším celkovým počtem bodů za přijímací řízení.
Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí stanoveného počtem
bodů až do kapacity oboru stanoveného zřizovatelem.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM PRO ŠKOLNÍ
ROK 2020/2021
Do učebních oborů s výučním listem se přijímají žáci se základním vzděláním nebo s ukončenou povinnou
školní docházkou.
Přijímací zkoušky se nekonají.
Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
29-54-H/01

cukrář

29-53-H/01

pekař

29-56-H/01

řezník - uzenář

32-52-H/01

výrobce kožedělného zboží

41-51-H/01

zemědělec farmář

41-54-H/01

podkovář a zemědělský kovář

41-55-H/01

opravář zemědělských strojů

41-51-H/02

včelař

41-53-H/02

jezdec a chovatel koní

a) celkový průměrný prospěch 1. a 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
b) celkový průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
Osmý a devátý ročník základní školy odpovídá tercii a kvartě osmiletého gymnázia.
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Tříletý obor vzdělání s výučním listem
65-51-H/01

kuchař - číšník

a) celkový průměrný prospěch 1. a 2. pololetí 8. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
b) celkový průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy (povinné a povinně volitelné předměty)
c) žák musí absolvovat minimálně jeden cizí jazyk v rozsahu nejméně 12 hodin po dobu 4 let
Osmý a devátý ročník základní školy odpovídá tercii a kvartě osmiletého gymnázia.
Známky ze všech jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících se sečtou a vydělí celkovým
počtem vyučovacích předmětů. Tyto tři získané průměry se sečtou a vydělí 3. Výsledek se vždy zaokrouhluje na
dvě desetinná místa (pokud je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 0 do 4, pak se
zaokrouhluje dolů, jestliže je hraniční číslo, tj. číslo na třetím desetinném místě, v rozmezí od 5 do 9, pak se
zaokrouhluje nahoru).

Po obdržení všech přihlášek na tříleté obory (nejdříve 22. dubna 2020) bude stanoveno pořadí uchazečů oborů
dle uvedených kritérií.

Přihlášky se přijímají do 2. 3. 2020

V Jeseníku dne 31. 1. 2020

PhDr. Silvie Pernicová v. r.
ředitelka školy
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