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Vyhlášení 1. kola p řijímacího řízení do prvního ro čníku vzd ělávání a další 
rozhodnutí související s p řijímáním do prvního ro čníku vzd ělávání 

 
V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o p ředškolním, 

základním, st ředním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů, a v souladu s Opat řením mimo řádné povahy Ministerstva 
školství, mládeže a t ělovýchovy č.j. MSMT-43073/2020-3  vyhlašuji tímto 1. 
kolo p řijímacího řízení do prvního ro čníku vzd ělávání pro školní rok 
2021/2022. 

V souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. se v p řijímacím řízení v 
oborech vzd ělání s maturitní zkouškou koná jednotná p řijímací zkouška z 
českého jazyka a literatury a z matematiky. Jednotná  p řijímací zkouška se 
koná v t ěchto termínech: 

 
 

první řádný 
termín 

druhý řádný 
termín 

náhradní 
termín k prvnímu 

termínu 

náhradní 
termín 

k druhému 
termínu 

 
12.4.2021 

 
13.4.2021 

 
12.5.2021 

 
13.5.2021 

 
 
Dále tímto rozhoduji v souladu s § 60 odst. 3 zákon a č. 561/2004 Sb., že 

se v  p řijímacím řízení v oborech vzd ělání s výu čním listem do prvního 
ro čníku vzd ělávání pro školní rok 2021/2022 p řijímací zkoušky nekonají. 

V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. tímto stanovuji a 
zve řej ňuji jednotná kritéria p řijímacího řízení pro všechny uchaze če 
přijímané v 1. kole p řijímacího řízení a p ředpokládaný po čet p řijímaných 
uchaze čů takto: 

 
 
A)  Přijímací řízení do obor ů vzd ělání s maturitní zkouškou (kritéria) 

 
Uchaze či budou v p řijímacím řízení hodnoceni podle procentuální 

úsp ěšnosti p ři jednotné p řijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a 
z matematiky a podle jejich znalostí vyjád řených hodnocením na vysv ědčení 
z p ředchozího vzd ělávání takto:  

 
- z testu z českého jazyka a literatury získá uchaze č práv ě tolik bod ů 
v p řijímacím řízení, kolik celých procent získá v tomto testu (0 – 100 
bodů) 
- z testu z matematiky získá uchaze č práv ě tolik bod ů v p řijímacím řízení, 
kolik celých procent získá v tomto testu (0 – 100 b odů) 
- za znalosti vyjád řené hodnocením na vysv ědčení z p ředchozího vzd ělávání 
může uchaze č získat 0 až 130 bod ů v p řijímacím řízení. Rozhodujícím 
kritériem p řitom bude prostý aritmetický pr ůměr známek z povinných 
vyu čovacích p ředmět ů, známka z chování a známky z vyu čovacích p ředmět ů 
český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematik a nebo z vyu čovacích 
předmět ů obdobných (tedy vyu čovací p ředměty z vyu čovací oblasti jazyk a 
jazyková komunikace – český jazyk a literatura a cizí jazyk a ze vzd ělávací 
oblasti matematika a její aplikace dle rámcového vz dělávacího programu pro 
základní vzd ělávání). Pro ú čely p řijímacího řízení do prvního ro čníku 
vzd ělávání se posuzují výsledky hodnocení na vysv ědčení z 2. pololetí 
osmého ro čníku základní školy, 1. pololetí devátého ro čníku základní školy 
a p řípadn ě též z 2. pololetí devátého ro čníku základní školy pop řípad ě 
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odpovídajících posledních dvou ro čník ů, ve kterých uchaze č splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo posledních dvou ro čník ů, ve kterých uchaze č 
získal nebo získá základní vzd ělání p řed spln ěním povinné školní docházky; 
v p řípad ě nástavbového studia 1. pololetí 3. ro čníku st řední školy, ve 
které uchaze č získal p říslušné st řední vzd ělání s výu čním listem, a 
případn ě též z 2. pololetí 3. ro čníku st řední školy.  
Má-li však být posuzováno hodnocení na vysv ědčení za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020, použije se namísto n ěj hodnocení na vysv ědčení za 1. 
pololetí školního roku 2019/2020. 
 
Pokud bude po čet p řijatých p řihlášek ke vzd ělávání nižší než vyhlášený 
předpokládaný po čet p řijímaných uchaze čů do daného oboru a formy 
vzd ělávání, nebude se dle čl. IV. výše uvedeného mimo řádného opat ření MŠMT 
jednotná p řijímací zkouška konat a žáci budou p řijati na základ ě dalších 
kritérií a podmínek. Pokud ředitel školy o této skute čnosti rozhodne, 
zve řejní tuto informaci na webových stránkách školy v s ekci Ú řední deska, a 
to nejpozd ěji do 8. b řezna 2021.  
 
 

Způsob vyhodnocení spln ění kritérií p řijímacího řízení u obor ů 
s maturitní zkouškou 

 
 
 

Uchaze č v denní form ě vzd ělávání získá v p řijímacím řízení 0 až 130 bod ů 
dle níže uvedených kritérií za znalosti vyjád řené hodnocením na vysv ědčení 
z p ředchozího vzd ělávání v p řípad ě, že na libovolném z posuzovaných 
vysv ědčení splní tato t ři kritéria sou časn ě: 
Kritérium č. 1 : Ø známek povinných vyu čovacích p ředmět ů do 2,0 
 

Studijní pr ůměr Po čet bod ů 
1,00  

130 1,01 – 1,1 
1,11 – 1,2 
1,21 – 1,3 
1,31 – 1,4 120 
1,41 – 1,5 110 
1,51 – 1,6 90 
1,61 – 1,7 80 
1,71 – 1,8 70 
1,81 – 1,9 60 
1,91 – 2,0 50 

 
 
Kritérium č. 2 : bez „4“ a „5“ z českého jazyka a literatury, anglického 

jazyka a matematiky nebo z vyu čovacích p ředmět ů obdobných (tedy 
vyu čovacích p ředmět ů ze vzd ělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace – 
český jazyk a literatura a cizí jazyk a ze vzd ělávací oblasti matematika 
a její aplikace dle rámcového vzd ělávacího programu pro základní 
vzd ělávání), a to sou časn ě 

Kritérium č. 3 : chování uchaze če na základní škole, a to v prvním, ve 
druhém pololetí 8. ro čníku a v prvním (pop řípad ě též ve druhém) pololetí 
9. ro čníku základní školy pop řípad ě v odpovídajících posledních dvou 
ro čnících, ve kterých uchaze č splnil nebo plní povinnou školní docházku, 
nebo v posledních dvou ro čnících, ve kterých uchaze č získal nebo získá 
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základní vzd ělání p řed spln ěním povinné školní docházky, není hodnoceno 
jako „uspokojivé“ nebo „neuspokojivé“.  
 
Uchaze č, který nesplní sou časn ě Kritéria č. 1, 2 a 3, získá za znalosti 

vyjád řené hodnocením na vysv ědčení z p ředchozího vzd ělávání 0 bod ů. 
 
 
Uchaze č v dálkové a kombinované form ě vzd ělávání získá v p řijímacím 

řízení 130 bod ů v p řípad ě, že na libovolném z posuzovaných vysv ědčení 
splní tato kritéria: 
Kritérium č. 4 : Ø známek povinných vyu čovacích p ředmět ů do 1,8 
 

V souladu s § 60 odst. 15 zákona č. 561/2004 Sb. pak konstatuji, 
že p ředpokladem p řijetí uchaze če ke vzd ělávání ve všech níže 
uvedených oborech, krom ě oboru 64-41-L/51 Podnikání a 65-42-M/02 Cestovní 
ruch, je spln ění podmínek zdravotní zp ůsobilosti. Zdravotní zp ůsobilost 
dokládá uchaze č léka řským potvrzením, a to zpravidla na p řihlášce ke 
studiu. 

 
Dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. u uchaze čů, kte ří nejsou 

státními ob čany České republiky a získali p ředchozí vzd ělání v zahrani ční 
škole, bude ov ěřena formou rozhovoru znalost českého jazyka, jež je 
nezbytná pro vzd ělávání v daném oboru vzd ělání. 
 
Poznámka: 
Je-li uchaze č v p ředchozím vzd ělávání hodnocen slovn ě, postupuje se dle § 
51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. škola, která hodnotí slovn ě, 
převede pro ú čely p řijímacího řízení ke st řednímu vzd ělávání slovní 
hodnocení do klasifikace a p ři p řijímacím řízení se pak vychází z této 
klasifikace. 
 
 
 

Stanovení hranice úsp ěšnosti p ři p řijímacím řízení u obor ů s maturitní 
zkouškou 

 
 

Stanovuji jako nezbytnou podmínku pro p řijetí uchaze če ke vzd ělávání 
spln ění obou z následujících podmínek: 
Podmínka p řijetí:  chování uchaze če na základní škole, a to v prvním, ve 

druhém pololetí 8. ro čníku a v prvním (pop řípad ě též ve druhém) pololetí 
9. ro čníku základní školy pop řípad ě v odpovídajících posledních dvou 
ro čnících, ve kterých uchaze č splnil nebo plní povinnou školní docházku, 
nebo v posledních dvou ro čnících, ve kterých uchaze č získal nebo získá 
základní vzd ělání p řed spln ěním povinné školní docházky, není hodnoceno 
jako „uspokojivé“ nebo „neuspokojivé“. Tato podmínk a neplatí v rámci 
přijímacího řízení do nástavbového studia. 
Má-li však být posuzováno hodnocení chování na vysv ědčení za 2. pololetí 
školního roku 2019/2020, nebude toto hodnocení zapo čítáno.  
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B)  Přijímací řízení do obor ů vzd ělání s výu čním listem (kritéria) 
 

Kritérium č. 5:  Ø známek povinných vyu čovacích p ředmět ů. Uchaze či budou 
v p řijímacím řízení hodnoceni podle jejich znalostí vyjád řených 
hodnocením na vysv ědčení z p ředchozího vzd ělávání. Rozhodujícím 
kritériem p řitom bude prostý aritmetický pr ůměr známek z povinných 
předmět ů. Pro ú čely p řijímacího řízení se p řitom použije nejlepší pr ůměr 
uchaze če, a to z 2. pololetí osmého ro čníku základní školy, 1. pololetí 
devátého ro čníku základní školy a p řípadn ě též z 2. pololetí devátého 
ro čníku základní školy pop řípad ě odpovídajících posledních dvou ro čník ů, 
ve kterých uchaze č splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo 
posledních dvou ro čník ů, ve kterých uchaze č získal nebo získá základní 
vzd ělání p řed spln ěním povinné školní docházky.  

 
Má-li však být posuzováno hodnocení na vysv ědčení za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020, použije se namísto n ěj hodnocení na vysv ědčení za 1. 
pololetí školního roku 2019/2020. 

 
Dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. u uchaze čů, kte ří nejsou 

státními ob čany České republiky a získali p ředchozí vzd ělání v zahrani ční 
škole, bude ov ěřena formou rozhovoru znalost českého jazyka, jež je 
nezbytná pro vzd ělávání v daném oboru vzd ělání. 

 
Poznámka: 
Je-li uchaze č v p ředchozím vzd ělávání hodnocen slovn ě, postupuje se dle § 
51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. škola, která hodnotí slovn ě, p řevede 
pro ú čely p řijímacího řízení ke st řednímu vzd ělávání slovní hodnocení do 
klasifikace a p ři p řijímacím řízení se pak vychází z této klasifikace.  

 
 

Stanovení hranice úsp ěšnosti p ři p řijímacím řízení 
 

Stanovuji jako nezbytnou podmínku pro p řijetí uchaze če ke vzd ělávání 
spln ění následující podmínky: 
Podmínka p řijetí: chování uchaze če na základní škole, a to v prvním, ve 
druhém pololetí 8. ro čníku a v prvním (pop řípad ě též ve druhém) pololetí 
9. ro čníku základní školy pop řípad ě v odpovídajících posledních dvou 
ro čnících, ve kterých uchaze č splnil nebo plní povinnou školní docházku, 
nebo v posledních dvou ro čnících, ve kterých uchaze č získal nebo získá 
základní vzd ělání p řed spln ěním povinné školní docházky, není hodnoceno 
jako „uspokojivé“ nebo „neuspokojivé“. 
Má-li však být posuzováno hodnocení chování na vysv ědčení za 2. pololetí 
školního roku 2019/2020, nebude toto hodnocení zapo čítáno.  
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Způsob vyhodnocení spln ění kritérií p řijímacího řízení u obor ů s výu čním 

listem 
 

Podmínky p řijímacího řízení splní takový uchaze č, který vyhoví 
následujícím kritériím: 

Obor Kód Forma Kritéria p řijetí 

Kuchař - číšník 
Cukrář 

65-51-H/01 
29-54-H/01 

denní 
 

Kritérium č. 5: Ø bez omezení 
 

Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková Kritérium č. 5: Ø bez omezení 

 

Způsob stanovení po řadí uchaze čů dle výsledk ů hodnocení p řijímacího řízení 

Pořadí uchaze čů p řijímacího řízení se stanoví zvláš ť pro každou formu a 
obor vzd ělání.    

Pořadí uchaze čů, kte ří splní podmínky p řijímacího řízení, se stanoví: 
-  pro obory vzd ělání s maturitní zkouškou dle získaných bod ů 

v p řijímacím řízení 
-  pro obory vzd ělání s výu čním listem dle Kritéria č. 5 (dle prostého 

aritmetického pr ůměru známek z povinných p ředmět ů).  

 

Zveřejn ění p ředpokládaného po čtu p řijímaných uchaze čů 
 

V souladu s § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. tímto stanovuji 
a zve řej ňuji p ředpokládané po čty p řijímaných uchaze čů v 1. kole p řijímacího 
řízení do prvního ro čníku vzd ělávání pro školní rok 2021/2022 (dále jen 
„Po čet míst“): 

 
Kód oboru Název Forma Počet míst 

29-54-H/01 Cukrář denní 30 
65-51-H/01 Kuchař - číšník denní 60 
65-41-L/01 Gastronomie denní 60 
65-42-M/01 Hotelnictví denní 60 
65-42-M/02 Cestovní ruch denní 68 
65-51-H/01 Kuchař - číšník dálková 60 
64-41-L/51 Podnikání dálková 60 
65-42-M/01 Hotelnictví kombinovaná 90 
65-42-M/02 Cestovní ruch kombinovaná 60 
65-41-L/01 Gastronomie kombinovaná 60 
64-41-L/51 Podnikání kombinovaná 90 

 
 Tímto vyhlášením 1. kola p řijímacího řízení do prvního ro čníku vzd ělávání 
a další rozhodnutí související s p řijímáním do prvního ro čníku vzd ělávání 
se dle čl. IX. výše uvedeného mimo řádného opat ření MŠMT ruší Vyhlášení 1. 
kola p řijímacího řízení ze dne 29.zá ří 2020.  

 
 

Praze dne 5. ledna 2021 
L.S. 

 
       PhDr. Karel Vratišovský, MBA, v.r. 
           ředitel školy  


