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Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

Obor vzdělávání 65-51-H/01 – Kuchař - číšník – 3letý učební obor s výučním listem 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 
v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních 
školách v jejím platném znění, vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní 
rok 2021/2022. 

Přijímací zkouška se nekoná. 
Přijímací řízení bude probíhat formou výběrového řízení bez přítomnosti uchazeče.  

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

1. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ: 

Průměrný prospěch 1,0 25 bodů 
Průměrný prospěch 1,1 – 1,5 20 bodů 
Průměrný prospěch 1,6 – 2,0 15 bodů 
Průměrný prospěch 2,0 – 2,4 10 bodů 
Průměrný prospěch 2,5 – 3,0 5 bodů 
Průměrný prospěch od 3,1 0 bodů 

Za hodnocení dostatečný z předmětu matematika, český nebo cizí jazyk se odečítají 2 body. 
 
2. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – max. 5 bodů 

• olympiády a soutěže – max. 2 body  
• souvislá zájmová činnost související s vybraným oborem studia – max. 3 body 

Celkem může uchazeč získat maximálně 30 bodů 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.  

Hodnocení Max. počet bodů 
1. Průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ 

nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia  
25 

2. Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, 
vědomosti a zájmy uchazeče 

5 

Maximální možný bodový zisk 30 

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči, který má: 

1. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ 
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ 
3. lepší průměrný prospěch z matematiky v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ 
4. lepší průměrný prospěch z cizího jazyka v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ  
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Podmínkou pro přijetí ke studiu je dále: 

1. splnění povinné školní docházky 
2. podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků je prokázání schopnosti komunikovat v českém 

jazyce 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem – uchazeč bez zdravotní způsobilosti nebude přijat 
4. Minimální hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu je stanovena na 5 bodů. 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.  

Termín podávání přihlášek:  do 20. 6. 2021 
Vyhlášení výsledků:  21. 6. 2021 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 11 

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Součástí 
přihlášky pro učební obor Kuchař – číšník musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený 
obor – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením 
vlády č. 211/2010 Sb. Uchazeč bez zdravotní způsobilosti nebude přijat. 

Uchazeč obdrží písemné potvrzení přijetí přihlášky ke studiu s uvedením evidenčního čísla uchazeče, 
pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.  

Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 21. 6. 2021 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy. 
Žáci budou rovněž informováni prostřednictvím e-mailu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu si mohou 
přijatí uchazeči vyzvednout od 22. 6. 2021 v kanceláři školy. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání 
je nutno odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (do 7. 
7. 2021). 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. 

V případě, že bude uchazeč o studium přijat, a rozhodne se neodevzdat zápisový lístek (nenastoupit 
ke studiu), prosíme o bezprostřední sdělení této informace (telefonicky 777 367 634, e-mail 
hofmanova@skolabaltaci.cz). 

Mgr. Jana Hofmanová 
ředitelka školy 

Ve Zlíně 3. 6. 2021 
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