KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ pro školní rok 2022/23 I.KOLO
Tříletý obor s výučním listem H (denní forma) – počty přijímaných
69–51-H/01

Kadeřník

15

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor doložená
lékařským posudkem na přihlášce. Bude se konat školní přijímací zkouška. Uchazeči
budou hodnoceni dle § 60d odst.1 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění takto:
•
•
•

hodnocení dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 60%
hodnocení výsledku školní přijímací zkoušky zohledněné váhou 40%
další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,
kterými budou případné úspěchy dosažené v soutěžích nebo absolvované
vzdělávací programy

Hodnocení A (dle výsledků z předchozího vzdělávání a dalších skutečností
osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče)
Uchazečům bude v přijímacím řízení stanoven počet bodů takto:
( P1 + P2 ) . K1 . K2 . 100, kde
P1
P2
K1

průměrný prospěch z povinných předmětů za 2. pololetí předposledního
ročníku povinné školní docházky (dále jen PŠD)
průměrný prospěch z povinných předmětů za 1. pololetí posledního ročníku
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•

uchazeči ukončující PŠD 9. ročníkem vzdělávacího programu, jehož
součástí je výuka cizího jazyka a dalšího cizího jazyka jako
povinných předmětů, a to minimálně v posledních dvou ročnících
tohoto vzdělávacího programu
uchazeči ukončující PŠD 8. ročníkem vzdělávacího programu, jehož
součástí je výuka cizího jazyka a dalšího cizího jazyka jako
povinných předmětů, a to minimálně v posledních dvou ročnících
tohoto vzdělávacího programu
uchazeči ukončující PŠD 7. nebo nižším ročníkem vzdělávacího
programu, jehož součástí je výuka cizího jazyka a dalšího cizího
jazyka jako povinných předmětů, a to minimálně v posledních dvou
ročnících tohoto vzdělávacího programu
uchazeči ukončující PŠD 9. ročníkem vzdělávacího programu, jehož
součástí je výuka jednoho cizího jazyka jako povinného předmětu, a
to minimálně v posledních dvou ročnících tohoto vzdělávacího
programu
uchazeči ukončující PŠD 8. nebo nižším ročníkem vzdělávacího
programu, jehož součástí je výuka jednoho cizího jazyka jako
povinného předmětu, a to minimálně v posledních dvou ročnících
tohoto vzdělávacího programu
uchazeči ukončující PŠD ve vzdělávacím programu, jehož součástí
není výuka cizího jazyka jako povinného předmětu.
o jeden stupeň snížené hodnocení chování za 2.
předposledního nebo 1. pololetí posledního ročníku PŠD
o dva stupně snížené hodnocení chování za 2. pololetí
předposledního nebo 1. pololetí posledního ročníku PŠD

pololetí

Uchazečům, kteří s přihláškou (na později doložené doklady nebude brán zřetel)
doloží úspěšnou účast jednotlivce ve školním / vyšším než školním kole soutěže v
cizích jazycích (1.-3.místo / 1.-5. místo celkového pořadí), bude počet získaných
bodů násoben číslem 0.90.

•

•
•
•
•
•

•
•

Uchazečům, kteří s přihláškou (na později doložené doklady nebude brán zřetel)
doloží úspěšnou účast jednotlivce ve školním / vyšším než školním kole výtvarné
soutěže (1.-3.místo / 1.-5. místo celkového pořadí), bude počet získaných bodů
násoben číslem 0.90.
Uchazečům, kteří s přihláškou (na později doložené doklady nebude brán zřetel)
doloží úspěšné absolvování vzdělávacího programu (kurzu) v oblasti blízké oboru
nebo v oblasti výtvarné, bude počet získaných bodů násoben číslem 0.90.
Uchazeči budou podle dosaženého počtu bodů seřazeni vzestupně.
V případě shodnosti dosaženého počtu bodů bude při rozhodnutí o přijetí
přihlédnuto k prospěchu v 1. cizím jazyku a v chemii za 2. pololetí předposledního
a 1. pololetí posledního ročníku PŠD.
Následně budou uchazečům přidělena pořadová čísla Hodnocení A tak, že nejvyšší
pořadové číslo rovnající se počtu uchazečů obdrží nejúspěšnější uchazeč a dále
budou pořadová čísla uchazečům přidělována sestupně po kroku o hodnotě 1.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit
hodnocení ze 2. pololetí předposledního ročníku nebo z 1. pololetí posledního
ročníku plnění PŠD a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a
kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění PŠD odlišná od
vysvědčení vydávaných v ČR a též uchazeči, kteří nebyli v 1.pololetí posledního
ročníku PŠD hodnoceni z více než jednoho povinného předmětu, se podrobí
pohovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto pohovoru
může uchazeč získat nejlépe takové bodové hodnocení, jaké mohou získat ostatní
uchazeči za výsledky předchozího vzdělávání.
Hodnota nejlepšího možného hodnocení je 162 bodů, nejhoršího možného
hodnocení 3750 bodů.
Nebudou přijati uchazeči, jejichž bodové hodnocení bude vyšší než 1000.

Poznámka
Pokud by předposledním ročníkem povinné školní docházky byl školní rok 2019/20,
budou namísto výsledků 2.pololetí hodnoceny výsledky 1.pololetí!
Hodnocení B (dle výsledku školní přijímací zkoušky)
Bude se konat školní přijímací zkouška, která bude obsahovat:
- praktickou činnost ověřující jemnou výtvarnou motoriku rukou uchazeče
- praktickou činnost ověřující výtvarně-estetické kompetence uchazeče
- ústní pohovor ověřující další předpoklady uchazeče ke zvolenému oboru
Maximální počet bodů, které uchazeč může získat ve školní přijímací zkoušce je 60.
Termín školní přijímací zkoušky
Náhradní termín školní přijímací zkoušky

22.4.2022 nebo 25.4.2022
4.6.2022

K vykonání této zkoušky bude uchazeči zaslána pozvánka.
Školní přijímací zkouška se bude konat v budově školy.
•
•
•
•

Uchazeči budou podle dosaženého celkového počtu bodů ze školní přijímací
zkoušky seřazeni sestupně.
V případě shodnosti dosaženého počtu bodů bude o pořadí Hodnocení B
rozhodovat úspěšnost praktických činností v rámci školní přijímací zkoušky.
Následně budou uchazečům přidělena pořadová čísla Hodnocení B tak, že nejvyšší
pořadové číslo rovnající se počtu uchazečů obdrží nejúspěšnější uchazeč a dále
budou pořadová čísla uchazečům přidělována sestupně po kroku o hodnotě 1.
Uchazeč, kteří se školní přijímací zkoušky osobně nezúčastní, nesplní kritéria
přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat.

Výsledné hodnocení
Hodnoty pro výsledné hodnocení uchazeče budou vytvořeny takto:
Hodnocení A . 0.6 + Hodnocení B . 0.4
•
•

O přijetí uchazečů bude rozhodovat jejich pořadí podle výsledného dosaženého
počtu bodů, dle kterého budou uchazeči řazeni sestupně.
V případě shodnosti výsledného hodnocení bude o pořadí rozhodovat úspěšnost
Hodnocení B.

