PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.

Obor 65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP: Hotelnictví a turismus
Denní studium
Počet míst: 2 třídy, 56 žáků
OBECNÉ INFORMACE
 Přihlášky se podávají do 1. března 2021
 Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy
 Přihláška ke studiu musí obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium
daného oboru
 V rámci Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 se pro školní rok
2021/22 jednotné státní přijímací zkoušky konat nebudou.
 Jednotná přijímací zkouška bude nahrazena školní přijímací zkouškou konanou
z českého a anglického jazyka.
 Termín konání školní přijímací zkoušky je 15. dubna 2021, náhradní termín 14. května
2021
 Pozvánku na zkoušku obdrží uchazeč písemně do 26. 3. 2021
 Pokud počet podaných přihlášek ke studiu bude menší nebo roven
předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, rozhodne ředitelka školy nejpozději 8.
3. 2021, že se školní přijímací zkouška nebude konat. Kritériem pro přijetí
v takovém případě bude bodové ohodnocení prospěchu uchazeče a zájem projevený o
obor v přijímacím pohovoru.
 Informace o nekonání školní přijímací zkoušky bude zveřejněna na internetových
stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) budou informováni
také uchazeči.
 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 30. dubna 2021.
 Odevzdání zápisového lístku proběhne do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků
(do 14. 5. 2021).

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1. Předchozí studijní výsledky na ZŠ
2. Výsledky u školních přijímacích zkoušek – testy z českého a anglického jazyka
3. 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 – 1,3

30 bodů

1,4 – 1,6

25 bodů

1,7 – 1,9

20 bodů

2,0 – 2,2

15bodů

2,3 – 2,5

10 bodů

2.6 – 2,8

5 bodů

nad 2,8

0 bodů

Za studijní výsledky může uchazeč získat celkově 0 – 60 bodů.
Výsledky přijímacích zkoušek
Školní testy se konají z českého jazyka a anglického jazyka. Podíl testu na hodnocení
uchazeče je 60%. Výsledky jednotlivých testů se započítávají do kritérií přijímacího řízení
pouze v prvním kole.
DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
Uchazeč, který bude přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek a podepíše smlouvu,
obdrží po nástupu do 1. ročníku od školy notebook.
Další kola přijímacího řízení budou vypisována postupně, až do naplnění kapacity.
Přijímací řízení musí být ukončeno nejpozději do konce srpna 2021.
Školné pro školní rok 2021/2022 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 dne 31. ledna 2021
Mgr. Dagmar Smolková
ředitelka školy

