I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuje ředitelka školy Střední
škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace (dále SŠPgHS):
1. Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů:
65-42-M/01
75-31-M/01
75-41-M/01
78-42-M/03

Hotelnictví se zaměřením Hotelnictví a turismus
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Sociální činnost
Pedagogické lyceum

60 uchazečů
60 uchazečů
60 uchazečů
30 uchazečů

23-68-H/01
26-51-H/01
36-52-H/01
36-67-H/01
65-51-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením Automechanik
Elektrikář
Instalatér
Zedník
Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař-číšník

30 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů
30 uchazečů
90 uchazečů

2. Kritéria přijímacího řízení – obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:
a) přijímací zkoušky CERMAT (český jazyk, matematika) - maximálně 100 bodů
- termín konání přijímací zkoušky je stanoven na 12. a 15. 4. 2019
b) hodnocení prospěchu ze ZŠ (8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku) – maximálně 50 bodů
průměr
počet bodů
1,00 – 1,50
50
1,51 – 1,75
40
1,76 – 2,00
30
2,01 – 2,15
20
2,16 – 2,25
10
2,26 – 2,50
5
2,51 a vyšší
0
c) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (okresní
a vyšší kola olympiád a soutěží, mimoškolní aktivity a činnosti, sportovní aktivity, zájem
o zvolený obor) doložené samostatně nebo přímo na přihlášce - maximálně 15 bodů
d) minimální počet bodů pro přijetí je 40 bodů; v případě rovnosti bodů rozhodují průměry
z profilových předmětů – český jazyk, cizí jazyk, matematika
e) podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti;
- pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je podmínkou přijetí zároveň potvrzení
lékaře o řeči bez logopedických nedostatků a II. zdravotní skupina bez omezení v tělesné
výchově

3. Kritéria přijímacího řízení – obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou
s výučním listem:
a) do uvedených oborů se přijímací zkouška nekoná
b) hodnocení prospěchu ze ZŠ
Automechanik, Elektrikář:
- hodnocení z 1. pololetí 9. třídy, případně 8. třídy do maximálního průměru 3,20
Kuchař-číšník, Instalatér:
- hodnocení z 1. pololetí 9., případně 8. třídy do maximálního průměru 3,50
Zedník:
- splnění povinné školní docházky
c) v případě shodného pořadí
předposledního ročníku ZŠ

bodů

bude

přihlédnuto

k hodnocení

za

2.

pololetí

d) podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti;
4. Nejpozději do 1. 3. 2019 odevzdávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých
uchazečů řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, a to osobně
či prostřednictvím České pošty přímo ředitelce SŠPgHS na adresu Komenského 754/3,
412 01 Litoměřice.
Na přihlášce nesmí chybět:
- podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého uchazeče
- potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
- razítko a podpis ředitele základní školy či střední školy případně úředně ověřené
kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků
- e-mailová adresa uchazeče nebo zákonného zástupce
- v případě doporučení školského poradenského zařízení je třeba kopii zprávy
přiložit k přihlášce
5. Uchazeč, který je přijat ke vzdělávání a chce se v SŠPgHS vzdělávat, musí odevzdat zápisový
lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
6. Bude-li naplněn předpokládaný stav žáků v 1. kole přijímacího řízení, nebudou další kola
vyhlášena.

