
 
  

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání  v oboru Aranžér a 
další rozhodnutí související s přijímáním do prvního ročníku vzdělávání                          
na Střední škole umění a designu, knižní kultury a ekonomiky Náhorní 

Na základě § 60 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, vyhlašuji 1. kolo přijímacího 
řízení do prvního ročníku vzdělávání ve Střední škole designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní.   

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Název oboru: Aranžér  

Kód oboru: 66-52-H/01 

Forma vzdělávání: denní  

Délka studia: tříleté 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů/uchazeček: 30 

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2022 

Prokázání zdravotní způsobilosti pro obor „Aranžér“ (kód 66-52-H/01) je vyžadováno.   

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona u uchazečů/uchazeček, kteří/které 
nejsou státními občany/občankami České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční 
škole, bude ověřena formou pohovoru znalost českého jazyka, jež je nezbytná pro vzdělávání 
v oboru aranžér. Pokud uchazeč/uchazečka při pohovoru dostatečnou znalost českého jazyka 
pro následující vzdělávání v oboru neprokáže, je to důvod pro jeho/její nepřijetí.    

 

1. Školní přijímací zkouška Střední školy designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní  

V souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy 
rozhodla, že školní přijímací zkouška se do tříletého oboru vzdělávání 66-52-H/01 Aranžér 
nebude konat.  

 

2. Hodnocení předešlého vzdělávání  

Do hodnocení z předešlého vzdělávání se budou započítávat vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. 
ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (ZŠ), popřípadě odpovídajícího ročníku 
víceletých gymnázií.  
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Kritéria stanovená pro hodnocení předešlého vzdělávání:  

Uchazeč/uchazečka může získat max. 40 bodů (HPV) (zohlední se prostý aritmetický průměr 
prospěchu z 1. pololetí  8. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku  ZŠ, popřípadě  odpovídajícího 
ročníku víceletých gymnázií a průměrného prospěchu uchazeče/uchazečky v 1. pololetí 9. 
ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií; známka z chování se do 
průměru nezapočítává).  

V případě, že se uchazeč/uchazečka vzdělával/a v 8. třídě ve školním roce 2019/2020, bude 
mu/jí místo 2. pololetí 8. třídy započítáno do hodnocení 2x vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy a 
1. pololetí 9. třídy školního roku 2020/2021. 

Je-li uchazeč/uchazečka v předchozím vzdělávání hodnocen/a slovně, postupuje se v souladu 
s ustanovením § 51 odst. 3 školského zákona, tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro 
účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace a při 
přijímacím řízení se pak vychází z této klasifikace.  

Uchazeč/uchazečka může získat též 20 bodů (HPCH), a to jestliže na vysvědčení z 1. pololetí 
8. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií 
a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, byl/a 
hodnocen/a stupněm chování 1- velmi dobré,  a to ve všech zmiňovaných vysvědčeních. 
V případě, že na jednom z vysvědčení (1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku ZŠ  a              
1. pololetí 9. ročníku ZŠ, popřípadě odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, je 
uchazeč/uchazečka hodnocen sníženou známkou chování, tedy 2- uspokojivé či                                
3 – neuspokojivé, získává uchazeč/uchazečka pro potřeby přijímacího řízení 0 bodů. 
V případě, že se uchazeč/uchazečka vzdělával/a v 8. třídě ve školním roce 2019/2020, bude 
mu/jí místo     2. pololetí 8. třídy započítáno do hodnocení stupně chování vysvědčení 2x z 1. 
pololetí 8. třídy.  

Uchazeči/uchazečky, kteří/které nemají vysvědčení ze ZŠ či víceletých gymnázií zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení, budou poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy 
přepočítána individuálně. Vysvědčení musí být úředně přeložené a ověřené. V případě, že 
nebude hodnocení uvedené na zahraničním vysvědčení odpovídat hodnocení dle školského 
zákona, bude pro potřeby výpočtu průměru z celkového hodnocení převedeno ředitelkou 
školy v souladu s platnou legislativou.  

 

Pro potřeby přijímacího řízení každému uchazeči budou přiděleny body podle vzorce:   

HPV+ HPCH = výsledek přijímací zkoušky    

Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude určeno bodovým součtem, a to tak, že prvním 
bude uchazeč s nejvyšším součtem bodů, a to v předpokládaném počtu 30 uchazečů. 
V případě shodného celkového počtu získaných bodů rozhoduje o přijetí lepší průměr za 
vysvědčení       z 2. pololetí    8. třídy. V případě, že se uchazeč/uchazečka vzdělával/a v 8. 
třídě ve školním roce 2019/2020, bude mu/jí místo 2. pololetí 8. třídy započítáno do 
hodnocení vysvědčení        z 1. pololetí 8. třídy. Pokud uchazeči dosáhnou i v tomto kritériu 
opět rovnosti, tak o jejich pořadí rozhodne lepší průměr za vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy.  
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Vyhlášení výsledků a další ujednání  

• Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení a jejich zveřejnění na stránkách školy 
bude nejpozději 27. dubna 2022. 

• Zákonný zástupce uchazeče/uchazečky/zletilý/á uchazeč/uchazečka má možnost v 
průběhu přijímacího řízení po předchozí domluvě s ředitelkou školy nahlédnout do spisu 
uchazeče/uchazečky o studium, termín je stanoven na 21. dubna 2022 v době od 8:30      
do 14:00 hod.  

• V souladu s ustanovením § 183 školského zákona je uchazeč/uchazečka přijat/a ke 
studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě a na webových 
stránkách školy, a to anonymně pod registračním číslem po dobu alespoň 15ti dnů.  

• V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  
• Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  
• Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky 

Náhorní potvrdí uchazeč/uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilé/ho 
uchazečky/uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o 
jejím/jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí.  

• V případě, že uchazeč/uchazečka zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává 
se tímto práva být přijat/a za žáka/žákyni Střední školy designu a umění, knižní kultury a 
ekonomiky Náhorní. 

 

 

                                                                                                               Ing. Hana Pavelková              
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Příloha – Přepočet – hodnocení předešlého vzdělávání  

 

BODY Průměr 
 

BODY Průměr 
40 1,00 – 1,03 

 
20 1,66 – 1,68 

39 1,04 – 1,07 
 

19 1,69 – 1,72 
38 1,08 – 1,10 

 
18 1,73 – 1,75 

37 1,11 – 1,13 
 

17 1,76 – 1,78 
36 1,14 – 1,16 

 
16 1,79 – 1,81 

35 1,17 – 1,20 
 

15 1,82 – 1,85 
34 1,21 – 1,23 

 
14 1,86 – 1,88 

33 1,24 – 1,26 
 

13 1,89 – 1,91 
32 1,27 – 1,29 

 
12 1,92 – 1,94 

31 1,30 – 1,33 
 

11 1,95 – 1,98 
30 1,34 – 1,36 

 
10 1,99 – 2,01 

29 1,37 – 1,39 
 

9 2,02 – 2,04 
28 1,40 – 1,42 

 
8 2,05 – 2,07 

27 1,43 – 1,46 
 

7 2,08 – 2,11 
26 1,47 – 1,49 

 
6 2,12 – 2,14 

25 1,50 – 1,52 
 

5 2,15 – 2,17 
24 1,53 – 1,55 

 
4 2,18 – 2,20 

23 1,56 – 1,59 
 

3 2,21 – 2,24 
22 1,60 – 1,62 

 
2 2,25 – 2, 27 

21 1,63 – 1,65 
 

1 2,28 – 2,30 

   
0 2,31 - a výše  

 

 


