
 

 

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

pro školní rok 2017/18 

V souladu s ustanovením § 59, § 60 a § 60b školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 2. 

kolo přijímacího řízení. 

 

Termín podávání přihlášek: 

DO NAPLNĚNÍ KAPACITY NEBO NEJPOZDĚJI DO 23. 6. 2017 

 

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 

denní studium 

pro žáky 9. tříd ZŠ 

počet volných míst 10 

Podmínky přijetí: 

 Uchazeč nebo zákonný zástupce doručí přihlášku ředitelce školy do 23. 6. 2017 

přihlášku pro denní studium můžete stáhnout na: 

www.sosunicov.cz/formulare-ke-stazeni 

 Přihláška musí být potvrzena lékařem.  

 Rozhodnutím ředitelky školy se přijímací zkoušky nekonají. 

 3. kolo přijímacího řízení se uskuteční v pátek 23. 6. 2017, přijatí uchazeči musí  

do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek.  

 Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 23. 6. 2017 ve 12:00 hodin, a to 

následujícími způsoby: 

- seznamem přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, konkrétně na 

vstupních dveřích do školy 

- seznamem přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.sosunicov.cz, 

v sekci Přijímací řízení  

 Uchazeč, který bude přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek a podepíše 

smlouvu, obdrží po nástupu do 1. ročníku od školy notebook. 

http://www.sosunicov.cz/formulare-ke-stazeni


 Další kola budou vypisována postupně, až do naplnění kapacity. Přijímací řízení 

musí být ukončeno nejpozději do konce srpna 2017. 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

1. Předchozí studijní výsledky na ZŠ 

2. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor 

Předchozí studijní výsledky 

Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměrem známek za 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku 

Průměr  Body/za každé pololetí 

1,0 – 1,5  30 bodů  

1,6 – 2,1  20 bodů  

2,1 – 3,0  10 bodů  

nad 3,0  0 bodů 

Za studijní výsledky může uchazeč získat celkově 0 – 60 bodů. 

 

V případě, že škola obdrží v příslušném termínu více přihlášek, než činí kapacita, ředitelka 

stanoví pořadí uchazečů dle výše uvedených kritérií. 

V případě rovnosti bodů stanoví ředitelka školy pořadí podle průměrů známek z předmětů: 

 Český jazyk 

 První cizí jazyk (zpravidla anglický) 

 Matematika 

 Zeměpis 

 

Podmínky přijetí ke studiu 

Školné pro školní rok 2017/2018 je 16.000 Kč za rok. Platit je možné měsíčně převodem na 

bankovní účet nebo v hotovosti.  

V odůvodněných případech je možné udělit sociální stipendium (žáci školné neplatí). 

 

 

V Uničově 1. 6. 2017 

Ing. Věra Kašparová 

ředitelka školy 


