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Kritéria přijetí pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023  
ve 3. kole přijímacího řízení  

Ředitelka Střední školy Baltaci s.r.o. stanovila pro 3. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí 
do oboru: 

65-42-M/01 – Hotelnictví – 4letý obor vzdělávání, denní forma studia 

Ve 3. kole přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku. Uchazeči budou při 
přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií: 

1. Hodnocení průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého 
gymnázia  

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

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat, je 20. Pořadí přijímaných uchazečů – od uchazeče s nejlepším 
průměrným prospěchem po uchazeče s nejhorším průměrným prospěchem až po naplnění kapacity oboru. Ke 
studiu ve 3. kole přijato 10 žáků. Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v poslední sledované klasifikaci hodnocen 
stupněm prospěchu nedostatečný. Podmínkou pro přijetí cizích státních příslušníků ke studiu je prokázání schopnosti 
komunikovat v českém jazyce. Uchazeč bez zdravotní způsobilosti nebude přijat. 

Přihlášky ke studiu 

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

Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.  

Uchazeč odevzdává přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 27. června 2022. 

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 přijetí. 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. 

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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