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Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky v 2. kole přijímacího řízení  

pro školní rok 2022/2023 
Ředitelka Střední školy Baltaci s.r.o. rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o přijímání do 
prvního ročníku vzdělávání ve střední škole o konání přijímací zkoušky, a stanovila pro 2. kolo 
přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku těchto oborů: 

65-51-H/01 Kuchař-číšník – 3letý obor vzdělávání, denní forma studia 

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 ve 2. 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 

V případě, že žák absolvoval 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ve školním roce 2019/2020 a předloží toto 
hodnocení, nebude mu toto pololetí započítáno. Jako náhradní kritérium bude duplicitně započítáno 
1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

2. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. 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 

Celkem může uchazeč získat maximálně 50 bodů 

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

 
KE STUDIU BUDE VE 2. KOLE PŘIJATO: 
65-51-H/01 – Kuchař-číšník – 8 žáků 

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči, který má: 
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1. lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 
2. lepší průměrný prospěch z českého jazyka v obou posledních ročnících ZŠ 
3. lepší průměrný prospěch z matematiky v obou posledních ročnících ZŠ 
4. lepší průměrný prospěch z cizího jazyka v obou posledních ročnících ZŠ 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dále: 

1. ukončení povinné školní docházky 
2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 

Přihlášky ke studiu 

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023  
(k dispozici na webu MŠMT i na webu školy).  

Přihlášky se zasílají na adresu: 
Střední škola Baltaci s. r. o., Dřevnická 1788, 760 01 Zlín 

Přihláška musí obsahovat: 
• IZO školy, ze které se uchazeč hlásí; 
• telefonický kontakt, ID datové schránky (pokud má zřízenou) a email na zákonného zástupce; 
• podpis uchazeče a zákonného zástupce; 
• potvrzení školy (razítko, podpis). 

Součástí přihlášky pro studijní obor Kuchař – číšník musí být potvrzení od lékaře o schopnosti 
studovat zvolený obor.  

Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 31. května 2022. 

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

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 1. 6. 2022. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a doručování rozhodnutí § 60e 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy 
www.skolabaltaci.cz. Nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti 
rozhodnutí ředitelky o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Zápisové lístky 

K potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se na střední škole je nutno odevzdat zápisový lístek ředitelce 
střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V 
případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za 
žáka dané střední školy. 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu. 
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Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky 
pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, 
kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do 
oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku 
střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor 
středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není 
rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.  

Přijatý žák má povinnost doložit splnění povinné školní docházky – při zahájení vzdělávání předkládá 
škole vysvědčení z posledního ročníku.  

 

 

 

Mgr. Jana Hofmanová 
ředitelka školy 
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