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Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

a vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 
 

Ředitelka Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o., Viničná 463, Mladá 

Boleslav, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání 

Kosmetické služby (u oboru je uvedený maximální počet přijímaných žáků). 

 

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání 

Název studijního oboru Kód 
Počet 

žáků 
Forma studia  Délka studia 

Kosmetické služby  69-41-L/01 30 denní 4 roky 

 

 

Zájemci o studium do tříletého oboru vzdělávání, podávají pro první kolo přijímacího řízení 

přihlášku ke studiu do 1. března 2022 na adresu školy Viničná 463, Mladá Boleslav 293 01. 

Přihlášku ke studiu je možné doručit osobně do uvedeného data do 15.00 hodin nebo 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb s razítkem nejpozději 1. 3. 2022. 

Pro podání přihlášky ke studiu je potřeba použít platný formulář (přihláška s růžovým 

podtiskem). Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným 

souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce. 

 

Kritéria přijímacího řízení  

Přijímací řízení proběhne v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v jejich 

aktuálním znění. 

 

Potřebné doklady: 

- Přihláška ke vzdělávání s dokladem pro splnění povinné školní docházky, tj. ověřená 

kopie vysvědčení z předposledního ročníku vzdělávání a výpis z vysvědčení vydaný 

v 1. pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie.  

Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou. 
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- Prokázání zdravotní způsobilosti uchazeče podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského 

zákona a nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na 

přiloženém tiskopise (tiskopis je připraven ke stažení na webových stránkách školy).  
 

- Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro 

nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 
 

Uchazeči o studium – cizinci 

- Předpokladem k přijetí uchazeče je ukončení základní povinné docházky nebo úspěšné 

ukončení základního vzdělávání před ukončením povinné školní docházky. Při 

ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku základního 

vzdělávání musí uchazeč doložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního 

vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR 

(nostrifikaci) zahraničního vysvědčení v České republice (čj. MŠMT-37438/2018-1). 

- Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole, mimo území České republiky, při 

přijímacím řízení ke vzdělávání škola prověří pohovorem znalost českého jazyka, 

která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání  (§ 20 odst. 4 školského 

zákona). 

Výsledek hodnocení z českého jazyka je vyjádřen  - způsobilý/nezpůsobilý vzdělávání 

v českém jazyce. 

- Cizinci doloží potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, a to nejpozději při 

zahájení vzdělávání. 

 

Vysvědčení z posledního ročníku ZŠ se předkládá škole nejpozději při zahájení vzdělávání. 

 
Jednotná přijímací zkouška:  

řádný termín:  12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 

náhradní termín: 10. 5. 2022 a 11. 5. 2022 

 

Školní přijímací zkouška:  

řádný termín:  19. 4. 2022 a 21. 4. 2022 

Školní přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru. 

Předpokládaný časový limit pro školní přijímací zkoušku je cca 15 – 20 minut.  

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní kresbu, foto vlastního líčení (lze doložit v telefonu) 

nebo výrobek. Přehled, dokladující studijní předpoklady bude ověřen několika otázkami 

z vybraných vzdělávacích oblastí RVP ze ZŠ: Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a 

svět práce. Splnění jednotlivých kritérií bude obodováno a vyhodnoceno, viz níže - 

Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení. 

 

Přesný čas konání jednotné a školní přijímací zkoušky každý zájemce o studium obdrží 

v pozvánce k JPZ. Pozvánka bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dní před termínem konání 

jednotné přijímací zkoušky. Obě zkoušky se budou konat v Železné ulici 107. 

Pokud se uchazeč pro vážné důvody k jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce 

v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro 

zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy. Pokud je omluva uznána, koná 



zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací 

zkoušky. 

 

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení  
 

Hodnocení jednotlivých kritérií žák může získat celkem 200 bodů 

60% jednotná přijímací zkouška – 120 bodů 

30% vysvědčení – 30 bodů 

10% školní přijímací zkouška – 50 bodů 

 

1. Kritérium – jednotná přijímací zkouška 

Maximálně 120 bodů za jednotnou přijímací zkoušku: 60 bodů CJL a 60 bodů za MAT.  

2. Kritérium – vysvědčení 

Maximálně 15 bodů za vysvědčení za každé 1. pololetí předposledního a posledního 

ročníku vzdělávání pokud má žák z předmětů CJL, ANJ, MAT známku výbornou, 

získají 4 body, ale za hodnocení známkou dostatečnou mínus 20 bodů a za průměr 

známek do 1,5 plus 3 body. 

3. Kritérium – maximálně 40 bodů za školní přijímací zkoušku formou pohovoru 

a) max. 10 bodů za zájem o zvolený obor Uchazeč pohovoří o tom, čím je pro něho 

vybraná profese zajímavá, proč si ji vybral, jak vidí svoji profesní cestu a jakou má 

představu o studiu.  

b) max. 15 bodů výtvarné dovednosti. Uchazeč si na pohovor přinese kresbu, výrobek 

či jiný vlastní výtvor prokazující jeho  kreativitu 

c) max. 15 bodů za všeobecný přehled, dokladující studijní předpoklady 

4. Kritérium - maximálně 10 bodů za soutěže a mimoškolní činnost 

 

Uchazeč nesplní podmínky pro přijetí, pokud z předchozího vzdělávání získá 0 a méně bodů. 

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě součtu bodů získaných v jednotlivých částech 

přijímacího řízení. Dle celkového součtu se vytvoří sestupné pořadí uchazečů.  

 

Vydání rozhodnutí 1. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním 

seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem nejpozději 2. 5. 2022 ve škole 

v Železné ulici 107 a na webových stránkách školy. 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů se nezasílají. Ředitelka školy zašle rozhodnutí o výsledku 

přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. 

Uchazeč a zákonný zástupce mají právo podle  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  dne 

29. 4. 2022 od 8.00 do 15.00 hodin nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

před vydáním rozhodnutí o přijetí. 

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ (§ 60 g, 

odst. 1, školského zákona). Lhůta pro odevzdání zápisového lístku uchazečem řediteli školy 

činí 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen. Vrácení 

zápisového lístku není možné s výjimkou případu, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro 

uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 



Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky ZŠ v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle 

místa pobytu na území ČR, pokud na území ČR cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které 

se hlásí (§ 60 g, odst. 6, školského zákona). 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového 

lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odstavce 

6 školského zákona, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané 

střední škole. 

 

Odvolací řízení 

Odvolací lhůta činí 3 dny ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání zasílá uchazeč o studium 

ředitelce školy. Odvolací řízení bude probíhat v souladu se správním řádem (zákon 

č. 500/2004 Sb.). 

 

Další kola přijímacího řízení 

Ředitelka střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného 

počtu žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 13. 01. 2022   

         Mgr. Eva Folprechtová 

       ředitelka školy 

 


