
odborné zaměření
GASTRONOMIE S HOTELOVÝM PROVOZEM

V prvním kole budou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky centrálně zadávané Centrem 

pro zjišťování výsledků vzdělávání a výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 

písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky jsou 

zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a obsahují uzavřené 

testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s 

hodnocením postupu řešení. 

65-41-L/51 GASTRONOMIE (2 letý nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou)

CENTRÁLNĚ ZADÁVANÉ JEDNOTNÉ TESTY VYHLÁŠENÉ CENTREM PROBĚHNOU VE DVOU TERMÍNECH

1. termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou pracovních dnů po zpřístupnění                                                     

výsledků Centrem. U přijatých uchazečů je dnem oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání den zveřejnění 

výsledků. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

65-41-L/01 GASTRONOMIE (4 letý maturitní obor)

CENTRÁLNĚ ZADÁVANÉ JEDNOTNÉ TESTY VYHLÁŠENÉ CENTREM PROBĚHNOU VE DVOU TERMÍNECH

V prvním kole budou uchazeči přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky centrálně zadávané Centrem 

pro zjišťování výsledků vzdělávání a výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a 

písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Písemné testy jednotné přijímací zkoušky jsou 

zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a obsahují uzavřené 

testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s 

hodnocením postupu řešení. 

1. termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019

2. termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou pracovních dnů po zpřístupnění                                                     

výsledků Centrem. U přijatých uchazečů je dnem oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání den zveřejnění 

výsledků. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.  

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání a podle kritérií pro 

přijímací řízení - daného kola. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 3letého H oboru budou zveřejněny dne 23. 4. 2019.                                                                 

U přijatých uchazečů je dnem oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání den zveřejnění výsledků.                              

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.                                                                                                   

KUCHAŘ(KA) 

65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (3 letý H obor) 
odborné zaměření: 

KUCHAŘ(KA) - ČÍŠNÍK, SERVÍRKA

ČÍŠNÍK - SERVÍRKA

PODMÍNKOU PŘIJETÍ JE VÝUČNÍ LIST V OBORU VZDĚLÁVÁNÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK



2 letý C obor

78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
PRO UCHAZEČE SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADĚ                                                                                     

DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání a podle kritérií pro 

přijímací řízení - daného kola. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 2 letého C oboru budou zveřejněny dne 23. 4. 2019.                                                                 

U přijatých uchazečů je dnem oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání den zveřejnění výsledků.                              

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.                                                                                                   

 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

3 leté E obory (obchod a služby)

75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání a podle kritérií pro 

přijímací řízení - daného kola. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 3letého E oboru budou zveřejněny dne 23. 4. 2019.                                                                 

U přijatých uchazečů je dnem oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání den zveřejnění výsledků.                              

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání a podle kritérií pro 

přijímací řízení - daného kola. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 3letého E oboru budou zveřejněny dne 23. 4. 2019.                                                                 

U přijatých uchazečů je dnem oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání den zveřejnění výsledků.                              

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.                                                                                                   

66-51-E/01 PRODAVAČSKÉ PRÁCE
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

PRO UCHAZEČE SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADĚ                                                                                   

DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.    

PRO UCHAZEČE SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADĚ                                                                                     

DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE

3 leté E obory (stavební)


