Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem 400 11,
stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s Vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) ze dne 24. října 2016
tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Obory vzdělání nabízené v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018
Obor vzdělání

Délka
studia

Ukončení
vzdělání

Forma studia

Školné za
školní rok

Počet
míst

69-51-H/01

3 roky

Výuční list

denní

14 000 Kč

60

4 roky

Maturitní
zkouška

denní

14 000 Kč

30

4 roky

Maturitní
zkouška

denní

14 000 Kč

30

2 roky

Maturitní
zkouška

Denní nástavbové
studium

ZDARMA

30

3 roky

Maturitní
zkouška

Dálkové
nástavbové
studium

12 000 Kč

20

2 roky

Maturitní
zkouška

Denní nástavbové
studium

12 000 Kč

30

3 roky

Maturitní
zkouška

Dálkové
nástavbové
studium

12 000 Kč

20

3 roky

Maturitní
zkouška

Dálkové
nástavbové
studium

12 000 Kč

20

Kadeřník
69-41-L/01
Kosmetické služby
75-31-M/01
Předškolní a
mimoškolní
pedagogika
69-41-L/52
Vlasová kosmetika
69-41-L/52
Vlasová kosmetika
64-41-L/51
Podnikání
64-41-L/51
Podnikání
37-42- L/51
Logistické a finanční
služby
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2. Podání přihlášky
Uchazeč si může na Severočeskou střední školu s. r. o. podat přihlášku na jeden nebo na dva
obory vzdělání, např. na obor Kosmetické služby a na obor Kadeřník.
Podání přihlášky je nutné učinit osobně, prostřednictvím zákonného zástupce nebo
prostřednictvím České pošty nejpozději do 1. 3. 2017. Rozhodující je datum doručení přihlášky do
školy, nikoli razítko České pošty. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat v sekretariátu školy nebo
v kanceláři vedení školy.
Přihlášku ke vzdělávání je možné podat pouze na formuláři vydaném MŠMT pro školní rok 2017
- 2018. Tuto přihlášku obdrží žáci posledního ročníku vzdělávání na základní škole, je možné si ji
vyzvednout na střední škole, případně vytisknout ze stránek Severočeské střední školy s. r. o.
www.severoceska.cz nebo ze stránek www.msmst.cz.
Přihlášku je nutné nechat potvrdit u praktického lékaře, který posoudí, zda je uchazeč schopen
studia zvoleného oboru. Toto potvrzení stvrdí lékař svým podpisem a razítkem.
Cizinci nepocházející ze zemí Evropské unie musí doložit oprávněnost svého pobytu na území
České republiky.
Přihlášku musí podepsat uchazeč a jeho zákonný zástupce (v případě neplnoletosti uchazeče).
Součástí přihlášky jsou známky na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a za 1.
pololetí 9. ročníku základní školy, případně za poslední dva ročníky vzdělávání základní školy.
Tyto výsledky hodnocení musejí být stvrzeny razítkem základní školy, případně je možné dodat
úředně ověřené kopie vysvědčení za poslední dva ročníky vzdělávání na základní škole, nebo
donést originály vysvědčení k okopírování na sekretariátu Severočeské střední školy s. r. o.
V přihlášce je vhodné odůvodnit zájem o studium zvoleného oboru a doložit jej – nejlépe různými
potvrzeními, diplomy, osvědčeními o absolvování různých soutěží, olympiád, zájmové činnosti.

3. Termíny konání přijímacího řízení
Termíny konání přijímacího řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání.
Termíny konání 1. kola přijímacího řízení na obor Kadeřník:
25. dubna a 26. dubna 2017
Přijímací řízení na obor Kadeřník představuje přijímací pohovor, který zjišťuje zájem žáka o
studium zvoleného oboru a předpoklady žáka pro úspěšné studium zvoleného oboru.
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Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 60 až 62, 64, 83, 85, 88, a na
základě vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání je pro uchazeče do
všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou stanovena povinná jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka a matematiky. Obsah a rozsah učiva pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a
matematiky jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Organizaci
pokusného ověřování přijímacího řízení zajišťuje MŠMT v součinnosti s Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (Cermat).
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se zúčastní uchazeči o studium
v oborech vzdělání:
 Kosmetické služby,
 Předškolní a mimoškolní pedagogika,
 Vlasová kosmetika
 Podnikání,
 Logistické a finanční služby.
Termíny konání testů:
 1. řádný termín – 12. 4. 2017,
 2. řádný termín – 19. 4. 2017.
Na termíny jednotné přijímací zkoušky (testy z českého jazyka a matematiky) navazují termíny
konání školní přijímací zkoušky.
Termín konání 1. kola školní přijímací zkoušky na obor Kosmetické služby:
25. dubna a 26. dubna 2017.
Školní přijímací zkouška na obor Kosmetické služby představuje přijímací pohovor, který
zjišťuje zájem uchazeče o studium zvoleného oboru a předpoklady uchazeče pro úspěšné studium
zvoleného oboru.
Termín konání 1. kola školní přijímací zkoušky na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:
24. dubna a 26. dubna 2017.
Školní přijímací zkouška na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika představuje přijímací
pohovor, který zjišťuje zájem uchazeče o studium zvoleného oboru a předpoklady uchazeče pro
úspěšné studium zvoleného oboru. Na tento přijímací pohovor si uchazeč donese 5 dokladů vlastní
výtvarné tvorby – obrazů formátu A4 zhotovených libovolnými výtvarnými technikami. Dále zde
prokáže na základě četby úryvku z dětské knihy, že zvládá správnou výslovnost a netrpí žádnou
vadou řeči. Součástí přijímacího řízení je i požadavek, aby uchazeč zazpíval píseň dle vlastního
výběru a zvládl vytleskat rytmus podle vytleskání rytmu vyučující hudební výchovy.
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Termíny konání 1. kola školní přijímací zkoušky na nástavbové obory vzdělání Vlasová
kosmetika, Podnikání a Logistické a finanční služby:
24. a 26. dubna 2017.
Školní přijímací zkouška na nástavbové obory vzdělání představuje přijímací pohovor, který
zjišťuje zájem uchazeče o studium zvoleného oboru a předpoklady uchazeče pro úspěšné studium
zvoleného oboru.

4. Kritéria přijímacího řízení
Uchazeči o přijetí ke studiu ve zvolených oborech vzdělávání budou přijímáni na základě těchto
kritérií:
Obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika:
a) hodnocení testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky – 60%
b) výsledky školní přijímací zkoušky,
c) prospěch za poslední dva roky vzdělávání na základní škole,
d) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru,
e) zájem o obor doložený účastí v olympiádách, soutěžích, účastí v zájmových organizacích, atp.
Obor vzdělání Kosmetické služby, Vlasová kosmetika, Podnikání, Logistické a finanční
služby:
a) hodnocení testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky – 60%
b) prospěch za poslední dva roky vzdělávání na základní škole,
c) výsledky ústního pohovoru v rámci přijímacího řízení,
d) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru,
e) zájem o obor doložený účastí v olympiádách, soutěžích a účastí v zájmových organizacích, atp.
Obor vzdělání Kadeřník:
a) prospěch za poslední dva roky vzdělávání na základní škole,
b) výsledky ústního pohovoru v rámci přijímacího řízení,
c) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.
d) zájem o obor doložený účastí v olympiádách, soutěžích a účastí v zájmových organizacích, atp.
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5. Přijetí uchazečů
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení až do naplnění
kapacity oboru. Uchazeče přijímá ředitel školy. S přijatými uchazeči a jejich zákonnými zástupci
bude v den konání přijímacího řízení sepsána smlouva o poskytování vzdělávání a bude jim vydáno
rozhodnutí o přijetí. Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na školní nástěnce a budou
zveřejněny na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí odesláno poštou.

6. Zápisový lístek
Uchazeč musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na Severočeské
střední škole s. r. o. odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů.
Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají právní účinky rozhodnutí
o přijetí ke vzdělávání.
Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (kromě zákonem definované výjimky).

7. Závěrečná ustanovení
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat do 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze adresátu doručit, se ukládá po dobu 5
pracovních dnů, pak je považováno za doručené.
Další kola přijímacího řízení vypíše ředitel školy, pokud nebude naplněn předpokládaný stav
žáků.

V Ústí nad Labem dne 23. 12. 2016

Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 25012045
DIČ: CZ25012045
RED-IZO: 600011372

Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy

Tel.: 475501323
Mobil: 777149173
Mail: info@severoceska.cz

Registrace:
KS Ústí nad Labem
odd. C, vložka 11414

