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65-51-H/01 (3letý obor)

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

3. kolo přijímacího řízení 

Ve Zlíně 29. 6. 2021

Mgr. Petr Úředníček v.r. 

ředitel školy

KUCHAŘ(KA), ČÍŠNÍK-SERVÍRKA, KUCHAŘ(KA) - ČÍŠNÍK, SERVÍRKA

Přijímací zkoušky se nekonají.

 Přijímací řízení se bude konat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče.

Maximální počet přijatých uchazečů: odborné zaměření: Kuchař(ka) - číšník, servírka - 6 žáků

a) Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení 

základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Při stejném prospěchu rozhoduje o pořadí uchazeče lepší průměrný prospěch vypočtený z předmětů český 

jazyk a literatura (ČJ), cizí jazyk (CJ) a matematika (MA), dále pak lepší prospěch z předmětů řazených v pořadí 

ČJ, CJ a MA, dále pak průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splní povinnou školní 

docházku.

Hodnocení u přijímacího řízení:

1. Počet a pořadí přijímaných uchazečů

                                                                  odborné zaměření: Kuchař(ka), Číšník-servírka - 6 žáků                                                        

Kritérium pro určení pořadí  - průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splní povinnou 

školní docházku.

2. Podmínky pro přijetí

c) Uchazeč bez zdravotní způsobilosti nebude přijat.

Pořadí přijímaných uchazečů - od uchazeče s nejlepším průměrným prospěchem po uchazeče s nejhorším 

průměrným prospěchem až do naplnění kapacity pro danou třídu s ohledem na naplnění skupin  pro odborný 

výcvik.

b) Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků ke studiu je prokázání schopnosti komunikovat v českém 

jazyce. 



3 žáci

36-67-E/01 Zednické práce 2 žáci

Ostatní případy = 5 bodů

d) Uchazeči bez zdravotní způsobilosti pro daný obor nebudou přijati

66-51-E/01   PRODAVAČSKÉ PRÁCE

66-51-E/01 Prodavačské práce

KRITÉRIA PŘIJETÍ  PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA                                                                        

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
3leté obory

36-67-E/01   ZEDNICKÉ PRÁCE

2. Počet přijímaných žáků

3.kolo přijímacího řízení

c) Do výše uvedených 3letých oborů vzdělání budou přijati pouze uchazeči se speciálními vzdělávacími 

potřebami

Ve Zlíně 29.6.2021 Mgr. Petr Úředníček v.r.

ředitel školy

1. Základní podmínky pro přijetí
a)  Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní 

docházky

b) Písemné doporučení školského poradenského zařízení

Průměrný prospěch - průměr známek z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splní povinnou školní docházku; 

nelze-li průměrný prospěch takto stanovit, tak průměrný prospěch z 1. pololetí nejbližšího vyššího ročníku 

vzhledem k ročníku, ve kterém uchazeč splní povinnou školní docházku; nelze-li průměrný prospěch ani takto 

určit, tak průměrný prospěch z 1. pololetí nejbližšího nižšího ročníku.

Hlavní kriterium - zisk maximálně 5 bodů

Body celkem = průměr + body za doporučení školského poradenského zařízení 

Průměr = body v hodnotě průměrného prospěchu

Body za doporučení školského poradenského zařízení:

Mentální zdravotní postižení = 0 bodů

Při rovnosti bodů celkem rozhoduje o pořadí uchazeče lepší průměrný prospěch vypočítaný z předmětů český 

jazyk a literatura (ČJ) a matematika (MA), dále pak lepší prospěch z předmětů řazených v pořadí ČJ a MA, dále 

pak průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku.

4. Pořadí přijímaných žáků

Pořadí uchazečů - podle počtu dosažených bodů vzestupně.  

3. Hodnocení pro přijetí


