Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
I. Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Povolené pomůcky
 český jazyk a literatura – černá nebo modrá propisovací tužka
 matematika – rýsovací potřeby, černá nebo modrá propisovací tužka
Uchazeč prokazuje svoji totožnost u každé zkoušky občanským průkazem.
Předpokládaný počet přijatých žáků
Obor: Hotelnictví 65-42-M/01:

75

Obchodník 66-41-L/01:

15

Podnikání

60

64-41-L/51:

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, na obou uvede
školy a obory vzdělání v tomtéž pořadí bez ohledu na adresu podávané přihlášky.
Součástí přihlášky na čtyřleté obory jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
 vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku, nebo vyplněná klasifikace na přihlášce, potvrzená základní školou.
Uchazeč nesmí být hodnocen v 8. a 9. třídě známkou nedostatečný.
 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami
 zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru uchazeče
Součástí přihlášky na nástavbové studium jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:
 vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní docházku
na střední škole, nebo vyplněná klasifikace na přihlášce, potvrzená střední školou nebo
doklady o získání středního vzdělání s výučním listem. Uchazeč nesmí být
v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatečný.
 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami
 zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru uchazeče
Uchazeči z řad cizinců přiloží k přihlášce:
 doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou

 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení
 v případě dokladů vyhotovených v jiném než českém nebo slovenském jazyce přiloží
uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka
Organizaci povinné jednotné přijímací zkoušky, která je nově součástí přijímacího
řízení, zajišťuje příspěvková organizace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT).
Pro čtyřleté obory je podmínkou pro zahájení vzdělávání od 2. 9. 2019 úspěšné absolvování
9. třídy ZŠ.
Pro nástavbové studium je podmínkou pro zahájení vzdělávání od 2. 9. 2019 předložení
výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky. Pokud počet
uchazečů převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle
získaného průměru na pololetním vysvědčení 2018/2019.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 29. 4. 2019 od 16 hodin (pod evidenčním číslem žáka)
na webu školy a vylepeno na vstupních dveřích školy, nezasílá se písemně.
Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno písemně na adresu uchazečů, včetně poučení
o možnosti podání odvolání.
Zápisový lístek je žák povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění
výsledků přijímacího řízení, chce-li potvrdit úmysl nastoupit ke vzdělávání.
Další kola přijímacího řízení ředitelka školy vypíše po skončení 1. kola, pokud nebude
naplněn předpokládaný počet přijímaných žáků.

II. Obory středního vzdělání s výučním listem
kód oboru
66-52-H/01
66-51-H/01
29-54-H/01
29-53-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01

název oboru
Aranžér
Prodavač květin
Cukrář
Pekař
Řezník - uzenář
Kuchař - číšník
Kuchař
Číšník

počet přijímaných žáků
45
15
45
15
15
30
45
30

Pro všechny uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, ale žáci musí splňovat kritéria
přijímacího řízení:
 čitelně vyplněná přihláška + IZO školy – přihlášky ke stažení
 zdravotní způsobilost pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání potvrzená lékařem
 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími
potřebami
 prospěch žáka max. do 2,9
 v 9. třídě bez známky nedostatečný
 v 8. třídě u oborů pekař a řezník – uzenář, musí být splněna povinná devítiletá
docházka
 u starších uchazečů bude hodnocen průměr klasifikace z II. pololetí 9. třídy
a I. pololetí příslušné střední školy
 bezproblémové chování
 přihláška musí být potvrzena podpisem a razítkem školy
 vyplněnou a potvrzenou přihlášku odevzdat na střední škole (osobně nebo poštou)
nejpozději do 1. března 2019
 žáci a uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělání
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 23. 4. 2019 od 16 hodin (pod evidenčním číslem žáka)
na webu školy a vylepeno na vstupních dveřích školy, nezasílá se písemně.
Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno písemně na adresu uchazečů, včetně poučení
o možnosti podání odvolání.
Zápisový lístek je žák povinen doručit na adresu školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění
výsledků přijímacího řízení, chce-li potvrdit úmysl nastoupit ke vzdělávání.
Další kola přijímacího řízení ředitelka školy vypíše po skončení 1. kola, pokud nebude
naplněn předpokládaný počet přijímaných žáků.
VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:
Ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2018 od 9:00 do 18:00 hod, bude možné si osobně vyzvednout
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v budově školy a bude také možnost odevzdat
zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách informačního
centra školy (PO, ST, ČT – 9:00 až 16:00 hod, ÚT – 9:00 až 18:00 hod).

