
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

OBORY 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH (ŠVP SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU) A 65-41-L/01 GASTRONOMIE (ŠVP 
HOTELOVÝ A RESTAURAČNÍ PROVOZ) 

Pořadí uchazečů při přijímacím řízení s jednotnou přijímací zkouškou bude stanoveno podle bodového hodnocení, 
které zahrnuje: 

1. bodové ohodnocení písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  
                                                             B1 max 50 bodů 

2. bodové ohodnocení písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
B2 max 50 bodů 

3. bodové ohodnocení průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního ročníku základní školní 
docházky            B3 max 50 bodů 

4. bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži  
B4  

 na úrovni regionu, kraje    5 bodů 
 na celostátní nebo mezinárodní úrovni  10 bodů  

Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude jasně patrné umístění a úroveň soutěže. 

Pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 
4 školského zákona, bude vytvořeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na 
základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného školního vzdělávacího 
programu dle § 14 školského zákona. 

Uchazečům, jejichž chování bylo v 1. nebo 2. pololetí předposledního ročníku nebo 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy hodnoceno stupněm uspokojivý nebo neuspokojivý bude odečteno 10 bodů. 

Priority řazení: 
1. součet B1+B2+B3+B4 
2. B1 
3. B2  
4. B3 
5. B4 

V případě, že na základě výše uvedených kritérií nebude možno o pořadí uchazečů jednoznačně rozhodnout, budou 
uplatněna pomocná kritéria (v uvedeném pořadí): 

1. průměrný prospěch uchazeče ve 2. pololetí předposledního ročníku základní školní docházky, 
2. průměrný prospěch z Českého jazyka, Matematiky a cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku základní 

školní docházky, 
3. průměrný prospěch z Českého jazyka, Matematiky a cizího jazyka ve 2. pololetí předposledního ročníku 

základní školní docházky. 

Ke vzdělávání ve střední škole budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, kteří při přijímacím řízení splnili kritéria stanovená 
ředitelkou školy, a kteří se umístí do 30. místa v pořadí. Pro úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky je nutno 
získat alespoň 20 % bodů z celkově možného počtu v položkách B1 a B2. 

Poznámka: Vzorec pro přepočet průměrného prospěchu je stanoven tak, že 50 bodů získá uchazeč s průměrem 1,00. 
Výsledek přepočtu bude zaokrouhlen na celá čísla. 

 

  



KRITÉRIA PRO OBORY 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (ŠVP KUCHAŘ), 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (ŠVP ČÍŠNÍK),  
65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, (ŠVP KUCHAŘ-ČÍŠNÍK),  29-54-H/01 CUKRÁŘ 

Pořadí uchazečů při přijímacím řízení bude stanoveno podle bodového hodnocení, které zahrnuje: 
1. bodové ohodnocení průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky  

          B1  max 50 bodů 
2. bodové ohodnocení průměrného prospěchu uchazeče ve 2. pololetí předposledního ročníku základní školní 

docházky                                                                                                                                                                B2 max 50 bodů 
3. bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži  

                                                                B3  
 na úrovni regionu, kraje        5 bodů 
 na celostátní nebo mezinárodní úrovni  10 bodů  

Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude jasně patrné umístění a úroveň soutěže.  

Uchazečům, kteří ukončí základní vzdělávání v nižším než 9. ročníku bude od celkového součtu odečteno 10 bodů. 

Uchazečům, jejichž chování bylo 1. nebo 2. pololetí předposledního ročníku nebo 1. pololetí posledního ročníku 
základní školy hodnoceno stupněm uspokojivý nebo neuspokojivý bude odečteno 10 bodů. 

Priority řazení: 
1. součet B1+B2+B3 
2. B1 
3. B2  
4. B3 

V případě, že na základě výše uvedených kritérií nebude možno o pořadí uchazečů jednoznačně rozhodnout, budou 
uplatněna pomocná kritéria (v uvedeném pořadí): 

1. průměrný prospěch z Českého jazyka a Matematiky v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky, 
2. průměrný prospěch z Českého jazyka a Matematiky ve 2. pololetí předposledního ročníku základní školní docházky. 

Ke vzdělávání ve střední škole budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 
základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, při přijímacím řízení splní kritéria stanovená ředitelkou 
školy, a kteří se v rámci jednotlivých oborů vzdělání umístí do místa uvedeného v tabulce Počty přijímaných 
uchazečů.  

Poznámka: Kritéria jsou shodná pro denní i dálkovou formu vzdělávání. Vzorec pro přepočet průměrného prospěchu 
je stanoven tak, že 50 bodů získá uchazeč s průměrem 1,00. Výsledek přepočtu bude zaokrouhlen na celá čísla. 

 

KRITÉRIA PRO NÁSTAVBU 65-41-L/51 GASTRONOMIE (ŠVP MANAGEMENT V GASTRONOMII):   

Pořadí uchazečů při přijímacím řízení s jednotnou přijímací zkouškou bude stanoveno podle bodového hodnocení, 
které zahrnuje: 
1. bodové ohodnocení písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  

                                                                        B1 max 50 bodů 
2. bodové ohodnocení písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 

                  B2 max 50 bodů 
 

3. Bodové ohodnocení průměrného prospěchu uchazeče z českého jazyka, hlavního cizího jazyka, matematiky a 
ekonomiky v 1. pololetí 3. ročníku středního vzdělávání.                                           B3 max 50 bodů 
              

4. bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži  
                                                                B4  

 na úrovni regionu, kraje        5 bodů 
 na celostátní nebo mezinárodní úrovni  10 bodů  



Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude jasně patrné umístění a úroveň soutěže.  

Uchazeči, jejichž chování bylo v 1. nebo 2. pololetí 3. ročníku středního vzdělávání hodnoceno stupněm uspokojivý 
nebo neuspokojivý bude odečteno 10 bodů. 

Pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 
4 školského zákona, bude vytvořeno ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na 
základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného školního vzdělávacího 
programu dle § 14 školského zákona. 

Priority řazení: 
1. součet B1+B2+B3+B4 
2. B1 
3. B2  
4. B3 
5. B4 

V případě, že na základě výše uvedených kritérií nebude možno o pořadí uchazečů jednoznačně rozhodnout, budou 
uplatněna pomocná kritéria (v uvedeném pořadí): 
1. celkový průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku střední školy 
2. celkový průměrný prospěch v 2. pololetí 2. ročníku střední školy 
3. celkový průměrný prospěch v 2. pololetí 1. ročníku střední školy. 

Uchazeči, kteří vykonali závěrečnou zkoušku dle § 113c zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přiloží k přihlášce ke vzdělávání úředně ověřenou kopii Výučního 
listu a Vysvědčení o závěrečné zkoušce. U těchto uchazečů budou pro kritérium B3 použity známky z ústní závěrečné 
zkoušky, písemné závěrečné zkoušky a známka z praktické zkoušky z odborného výcviku. 

V souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, mohou ve vzdělávání v oboru 65-41-L/01 Gastronomie pokračovat pouze 
úspěšní absolventi oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Tuto skutečnost jsou povinni doložit v den nástupu ke vzdělávání 
úředně ověřenou kopií Výučního listu. 

Přijati budou uchazeči, kteří splní kritéria stanovená ředitelkou školy a umístí se do 30. místa v pořadí uchazečů. 

Poznámka: Kritéria jsou shodná pro denní i dálkovou formu vzdělávání. Vzorec pro přepočet průměrného prospěchu 
je stanoven tak, že 50 bodů získá uchazeč s průměrem 1,00. Výsledek přepočtu bude zaokrouhlen na celá čísla. 

 

 
POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 

 
Denní forma vzdělávání 

Obor Počet přijímaných v 1. kole 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař 60 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Číšník 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař-číšník 60 

29-54-H/01 Cukrář 30 

65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP Služby cestovního ruchu 30 

65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Hotelový a restaurační provoz 30 

65-41-L/51  Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii 30 

Celkem 270 

 
 

  



Dálková forma vzdělávání 

Obor Počet přijímaných v 1. kole 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Číšník 30 

65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii 30 

Celkem 90 

 


