
1. Bodové hodnocení přijímacího řízení
Body za  průměrný prospěch - podle prospěchu v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.  Nelze-li průměrný 
prospěch ani takto určit, tak průměrný prospěch z 1. pololetí nejbližšího nižšího ročníku.                        
Přepočet průměrného prospěchu na bodové hodnocení viz. přílohač.1.                                                                                                                                                           
Maximální celkový počet bodů, který může uchazeč dosáhnout = 70 bodů

2. Pořadí a počet přijímaných uchazečů

Maximální počet přijímaných studentů - 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
Při rovnosti bodů celkem rozhoduje o pořadí uchazeče lepší průměrný prospěch vypočtený z předmětů český 
jazyk a literatura (ČJ), cizí jazyk (CJ) a matematika (MA), dále lepší prospěch z předmětů řazených   v pořadí ČJ, CJ 
a MA; vyšší počet bodů za zkoušku; průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

3. Podmínky pro přijetí

a) uchazeč musí být absolventem středního stupně vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání                                 
65-51-H/01 Kuchař-číšník.
b) uchazeč musí mít do 1. 3. 2021 uzavřen prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí 
3. ročníku učebního oboru.
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Hodnocení u přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nástavbové studium

V 1. kole přijímacího řízení budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku pouze 
v případě, že počet podaných přihlášek bude převyšovat počet přijímaných uchazečů, 
tj. 30. Bude upřesněno do 8.3.2021.

Do 30-ti podaných přihlášek přijímaných uchazečů platí kritéria pro přijetí:



Hodnocení u přijímacího řízení:

Ve Zlíně 11.1.2021 Mgr. Petr Úředníček v. r. 
ředitel školy 

3. Podmínky pro přijetí

a) uchazeč musí být absolventem středního stupně vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání                                                   
65-51-H/01 Kuchař-číšník.
b) uchazeč musí mít do 1. 3. 2021 uzavřen prospěch ze všech povinných předmětů za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

1. Bodové hodnocení přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou

a) Body za zkoušku - bodové hodnocení za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky 
vykonanou formou testů centrálně zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Zkouška se skládá ze dvou samostatně hodnocených částí, v nichž uchazeč získá maximálně 100 bodů.                                                              
Didaktický test z matematiky max. 50 bodů                                                                                                                                                                                                                 
Didaktický test z českého jazyka max. 50 bodů                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                             
b) Body za  průměrný prospěch - podle prospěchu v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.                                                                               
Přepočet průměrného prospěchu na bodové hodnocení viz. příloha č.1.                                                                                                                                                           
Celkový počet bodů = body za zkoušku + body za průměrný prospěch
Maximální celkový počet bodů, který může uchazeč dosáhnout = 170 bodů

2. Pořadí a počet přijímaných uchazečů

Maximální počet přijímaných studentů - 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
Při rovnosti bodů celkem rozhoduje o pořadí uchazeče lepší průměrný prospěch vypočtený z předmětů český jazyk a 
literatura (ČJ), cizí jazyk (CJ) a matematika (MA), dále lepší prospěch z předmětů řazených   v pořadí ČJ, CJ a MA; vyšší počet 
bodů za zkoušku; průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

Nad 30 podaných přihlášek přijímaných uchazečů platí kritéria pro přijetí:



Průměrný prospěch Body Průměrný prospěch Body Průměrný prospěch Body
ø 1,00 70

1,01-1,04 69 2,01-2,04 44 3,01-3,04 19
1,05-1,08 68 2,05-2,08 43 3,05-3,06 18
1,09-1,12 67 2,09-2,12 42 3,07-3,09 17
1,13-1,16 66 2,13-2,16 41 3,10-3,11 16
1,17-1,20 65 2,17-2,20 40 3,12-3,14 15
1,21-1,24 64 2,21-2,24 39 3,15-3,17 14
1,25-1,28 63 2,25-2,28 38 3,18-3,20 13
1,29-1,32 62 2,29-2,32 37 3,21-3,22 12
1,33-1,36 61 2,33-2,36 36 3,23-3,25 11
1,37-1,40 60 2,37-2,40 35 3,26-3,28 10
1,41-1,44 59 2,41-2,44 34 3,29-3,31 9
1,45-1,48 58 2,45-2,48 33 3,32-3,34 8
1,49-1,52 57 2,49-2,52 32 3,35-3,37 7
1,53-1,56 56 2,53-2,56 31 3,38-3,39 6
1,57-1,60 55 2,57-2,60 30 3,40-3,41 5
1,61-1,64 54 2,61-2,64 29 3,42-3,43 4
1,65-1,68 53 2,65-2,68 28 3,44-3,45 3
1,69-1,72 52 2,69-2,72 27 3,46-3,47 2
1,73-1,76 51 2,73-2,76 26 3,48-3,49 1
1,77-1,80 50 2,77-2,80 25 3,5 0
1,81-1,84 49 2,81-2,84 24
1,85-1,88 48 2,85-2,88 23
1,89-1,92 47 2,89-2,92 22
1,93-1,96 46 2,93-2,96 21
1,97-2,00 45 2,97-3,00 20
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