PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Přijímací řízení je organizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím
řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních
pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nařízením vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, sdělením MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním
roce 2020/2021, č. j. MSMT-34536/2020-1 ze září 2020; souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021, vydaným MŠMT a v souladu s opatřením obecné
povahy č. j.MŠMT-43073/2020-3.
TERMÍNY KONÁNÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Hotelový a restaurační provoz
1. termín jednotné přijímací zkoušky 12. 4. 2021
2. termín jednotné přijímací zkoušky 13. 4. 2021
1. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1. termínu JPZ 12. 5. 2021
2. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2. termínu JPZ 13. 5. 2021
65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP Služby cestovního ruchu
1. termín jednotné přijímací zkoušky 12. 4. 2021
2. termín jednotné přijímací zkoušky 13. 4. 2021
1. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1. termínu JPZ 12. 5. 2021
2. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2. termínu JPZ 13. 5. 2021
65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii (denní forma)
1. termín jednotné přijímací zkoušky 12. 4. 2021
2. termín jednotné přijímací zkoušky 13. 4. 2021
1. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1. termínu JPZ 12. 5. 2021
2. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2. termínu JPZ 13. 5. 2021
65-41-L/51 Gastronomie, ŠVP Management v gastronomii (dálková forma)
1. termín jednotné přijímací zkoušky 12. 4. 2021
2. termín jednotné přijímací zkoušky 13. 4. 2021
1. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1. termínu JPZ 12. 5. 2021
2. náhradní termín JPZ pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2. termínu JPZ 13. 5. 2021
65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař (denní forma)
65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Číšník (denní forma)
65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař-číšník (denní forma)
29-54-H/01 Cukrář (denní forma)
65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař (dálková forma)
65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Číšník (dálková forma)

Střední škola společného stravování
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Krakovská 1095/33 700 30 Ostrava-Hrabůvka

tel.: +420 596 716 755
e-mail: sekretariat@ssss.cz
www.ssss.cz

22. 4. 2021, PZ se nekoná
22. 4. 2021, PZ se nekoná
22. 4. 2021, PZ se nekoná
22. 4. 2021, PZ se nekoná
22. 4. 2021, PZ se nekoná
22. 4. 2021, PZ se nekoná

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů k naplnění
předpokládaného stavu žáků. Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně
přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona) po
dobu 15 dnů od zveřejnění. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu
budou evidováni pod přiděleným registračním číslem.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. KOLO
65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH (ŠVP SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU)
65-41-L/01 GASTRONOMIE (ŠVP HOTELOVÝ A RESTAURAČNÍ PROVOZ) - obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky přijetí, obsah přijímací zkoušky
V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče,
kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní
docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.
Přihlášku na školní rok 2021/2022 podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce střední
školy nejpozději do 1. 3. 2021 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou, na tiskopisu předepsaném MŠMT pro
příslušný rok.
K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady:
-

-

-

ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky
nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou,
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, razítkem (bez malého státního znaku);
doporučení školského poradenského zařízení nezbytné úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami, platná pro střední školu ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie;
doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole (dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb. uchazeč
doloží originál vysvědčení nebo úředně ověřenou kopii a úředně ověřený překlad vysvědčení do jazyka
českého, pokud se nejedná o jazyk slovenský), nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního
vysvědčení vydaného zahraniční školou
doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona;
doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích;
uchazeči o obor 65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Hotelový a restaurační provoz přiloží lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání (lékař potvrdí na formuláři přihlášky);

Uchazeči, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, předloží tento doklad
střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního
roku.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského
zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. V případě,
že z doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít PC, služeb podporující osoby (asistent) nebo kompenzační pomůcku, která
je ve vlastnictví ZŠ, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka
učiněn ve škole dne 23. 3. 2021 od 13:00 do 15:00 v kanceláři č. 17.
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy uchazeče podle:
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky. V případě, že počet přihlášek bude nižší nebo stejný než vyhlášený
předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebude se jednotná přijímací zkouška konat. Tuto informaci zveřejní
ředitelka školy do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a do 19. 3. 2021 ji sdělí uchazečům o vzdělání.
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b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Uchazeč musí jednotnou přijímací zkoušku absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám
přijímacího řízení. Toto kritérium se nepoužije, pokud ředitelka školy rozhodne na základě počtu přihlášek o nekonání
jednotné přijímací zkoušky.

Pořadí uchazečů při přijímacím řízení s jednotnou přijímací zkouškou bude stanoveno podle bodového hodnocení,
které zahrnuje:
1. Bodové ohodnocení písemného testu v oboru Český jazyk a literatura.
CJ: max. 50 bodů
2. Bodové ohodnocení písemného testu v oboru Matematika a její aplikace.
MA: max. 50 bodů
3. Bodové ohodnocení průměrného prospěchu uchazeče v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky.
B1: max. 50 bodů
4. Bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži během vzdělávání na ZŠ
v krajském kole. Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude jasně patrné umístění
a úroveň soutěže.
B3: max. 5 bodů
5. Bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži během vzdělávání na ZŠ
na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude
jasně patrné umístění a úroveň soutěže.
B4: max. 10 bodů
6. Za hodnocení 2. stupněm z chování v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

O1: minus 5 bodů

7. Za hodnocení 3. stupněm z chování v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

O2: minus 10 bodů

8. Za hodnocení 2. stupněm z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

O3: minus 5 bodů

9. Za hodnocení 3. stupněm z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

O4: minus 10 bodů

10.Za každé hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu v 1. pololetí předposledního
ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.
O5: minus 5 bodů
za každou nedostatečnou
Priority řazení:
1. součet CJ + MA + B1 + B3 + B4 + O1 + O2 + O3 +O4 + O5
V případě, že na základě výše uvedených kritérií nebude možno o pořadí uchazečů jednoznačně rozhodnout, budou
uplatněna pomocná kritéria a z nich vypočtené body (v uvedeném pořadí):
1. 10 – (průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky + průměrný prospěch v 1.
pololetí předposledního ročníku základní školní docházky).
PK1: 0 až 8 bodů
2. průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků zpětně v následujícím pořadí: průměrný
prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky, průměrný prospěch v 1. pololetí
předposledního ročníku základní školní docházky do rozhodnutí o lepším průměrném prospěchu, za který se
přičte 1 bod.
PK2: 0 nebo 1 bod

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.
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Pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky osob (cizinců), kteří nekonají na vlastní žádost zkoušku z českého jazyka a
literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, § 60b odst. 5 školského zákona a § 14 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016,
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
vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb. a jejich
způsobilost vzdělávat se v českém jazyce bude ověřena formou rozhovoru.
Ke vzdělávání v oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch 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, v položce CJ získají minimálně 15 bodů z 50 bodů a v položce MA získají minimálně 10
bodů z 50 bodů, a kteří se umístí do místa uvedeného v tabulce s počty přijímaných uchazečů.
Ke vzdělávání v oboru 65-41-L/01 Hotelový a restaurační provoz 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, v položce CJ získají minimálně 15 bodů z 50 bodů a v položce MA získají
minimálně 5 bodů z 50 bodů, a kteří se umístí do místa uvedeného v tabulce s počty přijímaných uchazečů.
V případě, že počet podaných přihlášek v daném oboru vzdělání nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných
uchazečů, rozhodne ředitelka školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání do 8. 3. 2021 a sdělí
uchazečům do 19. 3. 2021.
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude zveřejněn nejdříve 28. 4. 2021 a
nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. KOLO
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
Podmínky přijetí, obsah přijímací zkoušky
V souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče,
kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní
docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.
Přihlášku na školní rok 2021/2022 podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce střední
školy nejpozději do 1. 3. 2021 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou, na tiskopisu předepsaném MŠMT.
K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady:
-

-

-

ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky; součástí přihlášky
nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou,
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, razítkem (bez malého státního znaku);
doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole (dle § 1 odst. 1 písm. i) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb. uchazeč
doloží originál vysvědčení nebo úředně ověřenou kopii a úředně ověřený překlad vysvědčení do jazyka
českého, pokud se nejedná o jazyk slovenský), nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního
vysvědčení vydaného zahraniční školou
doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona;
doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích;
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání (lékař potvrdí na formuláři přihlášky);
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-

uchazeči, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, předloží
tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona
prvním dnem školního roku.

V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy uchazeče podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího
vzdělávání.
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 v 1. pololetí předposledního ročníku základní školní
docházky
B2: max. 50 bodů
3. Bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži během vzdělávání na ZŠ
v krajském kole. Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude jasně patrné umístění
a úroveň soutěže.
B3: max. 5 bodů
4. Bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži během vzdělávání na ZŠ
na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze kterého bude
jasně patrné umístění a úroveň soutěže.
B4: max. 10 bodů
5. Za hodnocení 2. stupněm z chování v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

O1: minus 5 bodů

6. Za hodnocení 3. stupněm z chování v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

O2: minus 10 bodů

7. Za hodnocení 2. stupněm z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

O3: minus 5 bodů

8. Za hodnocení 3. stupněm z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

O4: minus 10 bodů

9. Za každé hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu v 1. pololetí předposledního
ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.
O5: minus 5 bodů
za každou nedostatečnou
Priority řazení:
1. součet B1 + B2 + B3 + B4 + O1 + O2 + O3 +O4 + O5
V případě, že na základě výše uvedených kritérií nebude možno o pořadí uchazečů jednoznačně rozhodnout, budou
uplatněna pomocná kritéria a z nich vypočtené body (v uvedeném pořadí):
1. 10 – (průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky + průměrný prospěch v 1.
pololetí předposledního ročníku základní školní docházky).
PK1: 0 až 8 bodů
2. průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků zpětně v následujícím pořadí: průměrný
prospěch v 1. pololetí posledního ročníku základní školní docházky, průměrný prospěch v 1. pololetí
předposledního ročníku základní školní docházky do rozhodnutí o lepším průměrném prospěchu, za který se
přičte 1 bod.
PK2: 0 nebo 1 bod

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.
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 s počty přijímaných
uchazečů a zároveň nemají celkový počet bodů nižší než 1.
5

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude zveřejněn 22. 4. 2021.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 1. KOLO
KRITÉRIA PRO NÁSTAVBU 65-41-L/51 GASTRONOMIE (ŠVP MANAGEMENT V GASTRONOMII):
Podmínky přijetí, obsah přijímací zkoušky
V souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, lze ke vzdělávání v oboru 65-41-L/01 Gastronomie přijmout pouze úspěšné
absolventy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník (tuto skutečnost jsou povinni doložit nejpozději v den nástupu ke
vzdělávání úředně ověřenou kopií Výučního listu), kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.
Přihlášku na školní rok 2021/2022 podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce střední
školy nejpozději do 1. 3. 2021 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou, na tiskopisu předepsaném MŠMT.
K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady:
-

-

Ověřené kopie vysvědčení z 1. – 3. ročníku střední školy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník; součástí přihlášky
nemusí být ověřené kopie vysvědčení, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena střední
školou, ve které uchazeč absolvoval nebo absolvuje 1. -3. ročník;
doklady o získání středního vzdělání s výučním listem
doporučení školského poradenského zařízení nezbytné úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami, platná pro střední školu ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie;
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělávání 65-41-L/01 Gastronomie (lékař potvrdí na
formuláři přihlášky);
doklad o uznání rovnocennosti či uznání platnosti zahraničního vysvědčení dokládajícího stupeň předchozího
vzdělání, tj. stupeň středního vzdělání s výučním listem;
doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích během studia SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchařčíšník;
doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, předloží tento doklad
střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního
roku.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského
zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky. V případě, že z
doporučení ŠPZ vyplývá možnost využít PC nebo služeb podporující osoby (asistent), musí být informovaný souhlas
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka učiněn ve škole dne 23. 3. 2021 od 13:00 do 15:00 v kanceláři č. 17.
V 1. kole přijímacího řízení hodnotí ředitelka školy uchazeče podle:
a) výsledků jednotné přijímací zkoušky. V případě, že počet přihlášek bude nižší nebo stejný než vyhlášený
předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebude se jednotná přijímací zkouška konat. Tuto informaci zveřejní
ředitelka školy do 8. 3. 2021 na internetových stránkách školy a do 19. 3. 2021 ji sdělí uchazečům o vzdělání.
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Uchazeč musí jednotné přijímací zkoušky absolvovat. Pokud tento požadavek nesplní, nevyhověl podmínkám
přijímacího řízení. Toto kritérium se nepoužije, pokud ředitelka školy rozhodne na základě počtu přihlášek o nekonání
jednotné přijímací zkoušky.
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Pořadí uchazečů při přijímacím řízení s jednotnou přijímací zkouškou bude stanoveno podle bodového hodnocení,
které zahrnuje:
1. Bodové ohodnocení písemného testu v oboru Český jazyk a literatura.
CJ: max. 50 bodů
2. Bodové ohodnocení písemného testu v oboru Matematika a její aplikace.
MA: max. 50 bodů
3. Bodové ohodnocení průměrného prospěchu uchazeče z Českého jazyka a literatury, Matematiky, cizích jazyků,
a ekonomických předmětů v 1. pololetí posledního ročníku SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník.
B1: max. 50 bodů
4. Bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži během vzdělávání na SŠ
oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník v krajském kole. Umístění je nutno doložit diplomem, či jiným dokladem, ze
kterého bude jasně patrné umístění a úroveň soutěže.
B3: max. 5 bodů
5. Bodové ohodnocení za umístění na 1. – 3. místě ve vědomostní nebo odborné soutěži během vzdělávání na SŠ
oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Umístění je nutno doložit diplomem, či
jiným dokladem, ze kterého bude jasně patrné umístění a úroveň soutěže.
B4: max. 10 bodů
6. Za hodnocení 2. stupněm z chování v 1. pololetí předposledního ročníku SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník.
O1: minus 5 bodů
7. Za hodnocení 3. stupněm z chování v 1. pololetí předposledního ročníku SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník.
O2: minus 10 bodů
8. Za hodnocení 2. stupněm z chování v 1. pololetí posledního ročníku SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník.
O3: minus 5 bodů
9. Za hodnocení 3. stupněm z chování v 1. pololetí posledního ročníku SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník.
O4: minus 10 bodů

10. Za každé hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu v 1. pololetí předposledního
ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku SŠ oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník.
O5: minus 5 bodů
za každou nedostatečnou
Priority řazení:
1. součet CJ + MA + B1 + B3 + B4 + O1 + O2 + O3 +O4 + O5
V případě, že na základě výše uvedených kritérií nebude možno o pořadí uchazečů jednoznačně rozhodnout, budou
uplatněna pomocná kritéria a z nich vypočtené body (v uvedeném pořadí):
1. 10 – (průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku střední školy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník + průměrný
prospěch v 1. pololetí předposledního ročníku střední školy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník).
PK1: 0 až 8 bodů
2. průměrný prospěch z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků zpětně v následujícím pořadí: průměrný prospěch
v 1. pololetí posledního ročníku střední školy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, průměrný prospěch v 1. pololetí
předposledního ročníku střední školy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník do rozhodnutí o lepším průměrném
prospěchu, za který se přičte 1 bod.
PK2: 0 nebo 1 bod

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.
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Pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky osob (cizinců), kteří nekonají na vlastní žádost zkoušku z českého jazyka a
literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, § 60b odst. 5 školského zákona a § 14 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 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
vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb. a jejich
způsobilost vzdělávat se v českém jazyce bude ověřena formou rozhovoru.
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 B1 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/51 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.
Ke vzdělávání v oboru 65-41-L/51 Management v gastronomii budou přijati uchazeči, kteří při přijímacím řízení splní
kritéria stanovená ředitelkou školy, v položce CJ získají minimálně 15 bodů z 50 bodů a v položce MA získají
minimálně 5 bodů z 50 bodů, a kteří se umístí do místa uvedeného v tabulce s počty přijímaných uchazečů.
V případě, že počet podaných přihlášek v daném oboru vzdělání nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných
uchazečů, rozhodne ředitelka školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky v tomto oboru vzdělání do 8. 3. 2021 a sdělí
uchazečům do 19. 3. 2021.
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče, pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení
přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů (pod registračními čísly) bude zveřejněn nejdříve 28. 4. 2021 a
nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Mgr. Ivana Matulová v. r.
ředitelka školy

V Ostravě-Hrabůvce 25. 1. 2021

Příloha č. 1 Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 – počty přijímaných uchazečů v 1. kole
Příloha č. 2 Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o
soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 – počty přijímaných uchazečů v 1. kole

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
OBOR

Max. počet
přijímaných
1. KOLO

Termín
odevzdání
přihlášky

Písemná
přijímací
zkouška

Termín
přijímací
zkoušky

Termín
zveřejnění
výsledků

30

01.03.2021

NE

X

22.04.2021

30

01.03.2021

NE

X

22.04.2021

60

01.03.2021

NE

X

22.04.2021

30

01.03.2021

NE

X

22.04.2021

12.04.2021
13.04.2021

Nejdříve 28.4.2021 a
nejpozději 2 dny po
zpřístupnění
výsledků hodnocení
uchazeče

12.04.2021
13.04.2021

Nejdříve 28.4.2021 a
nejpozději 2 dny po
zpřístupnění
výsledků hodnocení
uchazeče

12.04.2021
13.04.2021

Nejdříve 28.4.2021 a
nejpozději 2 dny po
zpřístupnění
výsledků hodnocení
uchazeče

DENNÍ STUDIUM
Kuchař
65-51-H/01
Kuchař-číšník

Číšník
65-51-H/01
Kuchař-číšník

Kuchař–číšník
65-51-H/01
Kuchař-číšník

Cukrář
29-54-H/01
Cukrář

Hotelový a
restaurační
provoz

30

01.03.2021

ANO/NE*

65-41-L/01
Gastronomie

Služby
cestovního
ruchu

30

01.03.2021

ANO/NE*

65-42-M/02
Cestovní ruch

Management
v gastronomii
65-41-L/51
Gastronomie

30

01.03.2021

ANO/NE*

DÁLKOVÉ STUDIUM
Management
v gastronomii
65-41-L/51
Gastronomie

Kuchař
65-51-H/01
Kuchař-číšník

Číšník
65-51-H/01
Kuchař-číšník

30

01.03.2021

ANO/NE*

12.04.2021
13.04.2021

Nejdříve 28.4.2021 a
nejpozději 2 dny po
zpřístupnění
výsledků hodnocení
uchazeče

30

01.03.2021

NE

X

22.04.2021

30

01.03.2021

NE

X

22.04.2021

* V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaných počet přijímaných uchazečů, nebude
se písemná přijímací zkouška konat.
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Příloha č. 2 Zdravotní omezení pro příslušný obor vzdělání podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor
vzdělání.
65-41-L/01 GASTRONOMIE (ŠVP HOTELOVÝ A RESTAURAČNÍ PROVOZ)
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru vzdělání,
jsou:
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné
motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se
činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při
kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského
zákona.
- Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona.
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)
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru vzdělání,
jsou:
- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě,
že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné
motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se
činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při
kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského
zákona.
- Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona.
29-54-H/01 CUKRÁŘ
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru vzdělání,
jsou:
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné
motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se
činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při
kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského
zákona.
- Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona.
65-41-L/51 GASTRONOMIE (ŠVP MANAGEMENT V GASTRONOMII)
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v tomto
oboru vzdělání, jsou:
- Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona.
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