VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
A
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Obor nástavbového středního vzdělávání s maturitní zkouškou
69-41-L/52 Vlasová kosmetika
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria pro přijetí:
Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha
8, Karlínské náměstí 8/225, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
vyhl. č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje tato kritéria v přijímacím řízení ke
vzdělávání pro školní rok 2022/2023:


absolvování oboru středního vzdělávání s výučním listem Kadeřník (výuční list a
vysvědčení o závěrečné zkoušce předloží nejpozději 1. září 2022),



dosažený průměrný prospěch za první pololetí 3. ročníku oboru Kadeřník bodově
ohodnocený dle následující tabulky:
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jednotná přijímací zkouška





Průměr

o

centrálně zadávané přijímací testy z českého jazyka a matematiky (maximum
50 bodů z každého testu),

o

pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je minimální součet 20 bodů (dosažené
body za český jazyk a matematiku se sčítají),
účast v kadeřnických soutěžích (10 bodů).

Přijímací zkoušky se konají:
1. řádný termín jednotné zkoušky: 12. 4. 2022
2. řádný termín jednotné zkoušky: 13. 4. 2022
1. náhradní termín: 10. 5. 2022
2. náhradní termín: 11. 5. 2022

Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazečem. Hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení
uchazeče 60 %.
Cizinci doloží k přihlášce originály i úředně ověřený překlad (do českého jazyka) všech
vysvědčení uvedených v kritériích (budou přijímáni podle § 20 odst. 3 školského
zákona) včetně převedení jednotlivých známek do české klasifikační stupnice. Znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, bude ověřena
rozhovorem a bude součástí kritérií.
Počet přijímaných uchazečů:
Ředitel školy stanovuje nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku
oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Vlasová kosmetika (dálková forma
nástavbového studia při zaměstnání) pro školní rok 2022/2023:


maximální počet otevíraných tříd: 3



maximální počet přijímaných žáků: 90

____________________________________________________________________
Informace pro zájemce o studium oboru Vlasová kosmetika:
 Zajistit si přihlášku ke vzdělávání - studiu nástavbové studium ve střední škole (přihláška s
hnědým podtiskem), kterou je možno získat v prodejnách SEVT nebo na webových
stránkách MŠMT.
Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání
Přihláška ve formátu PDF je ke stažení také v sekci Dokumenty.



Přihlášku čitelně vyplnit, nechat ji potvrdit lékařem a uváděný prospěch na přihlášce
nechat potvrdit na SŠ, pokud se jedná o žáka 3. ročníku. V ostatních případech přiložit k
přihlášce ověřené kopie výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení
třetího ročníku oboru Kadeřník.



Přijatí cizinci mimo území EÚ musí doložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR
(budou přijímáni podle §20 odst. 3 školského zákona) nejpozději do 1. září 2022.



Vyplněnou a potvrzenou přihlášku odevzdat naší škole (poštou nebo osobně) nejpozději
do 1. března 2022.



Vyčkat na dopis, který od naší školy obdrží zákonný zástupce či zletilý žák, s informací o
obdržení přihlášky, přidělení registračního čísla a o konání či nekonání jednotných
přijímacích zkoušek. Dále bude dopis obsahovat datum, kdy budou zveřejněny výsledky
přijímacího řízení na webových stránkách a na úřední desce školy a datum možnosti
nahlédnutí do spisu u nepřijatých uchazečů.



Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách naší školy
www.souhair.cz a na úřední desce pod registračním číslem uchazeče, nikoliv pod jménem
uchazeče. V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.



V případě přijetí ke vzdělávání se dostaví uchazeč do 10 pracovních dnů do naší školy
vyplnit dotazník a svým podpisem potvrdit zájem o studium. Pokud se uchazeč do
10 pracovních dnů nedostaví, znamená to, že nemá o studium zájem a místo bude
obsazeno jiným uchazečem.



Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek NEODEVZDÁVAJÍ.



V případě nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení/převzetí
rozhodnutí podat k rukám ředitele naší školy odvolání proti nepřijetí. Uchazeč může být v
rámci odvolacího řízení přijat na uvolněné místo.

Bližší informace lze získat na studijním oddělení u paní Martiny Kulhánkové, telefon:
241 441 444 či email: martina.kulhankova@souhair.cz.

