1. kolo přijímacího řízení – leden 2019
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020:
A. Pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou (denní a dálková forma)
a) Hotelnictví 65-42-M/01 (čtyřletý maturitní obor pro absolventy ZŠ)
b) Podnikání 64-41-L/51 (dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium po vyučení zakončené MZ)
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353(2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v
platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola a Střední škola
hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro výše uvedené obory.
Termín podání (odevzdání) přihlášek ke studiu těchto oborů je do 1. března 2019.
Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se budou konat ve dvou termínech:
1. řádný termín:
12. duben 2019 (8:30 MAT a 10:50 ČJL)
2. řádný termín:
15. duben 2019 (8:30 MAT a 10:50 ČJL)
Přihlášený uchazeč, který se nedostaví k přijímacím zkouškám, se musí do tří dnů řádně (písemně)
omluvit řediteli školy, v tom případě bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.
Náhradní termíny:

1. termín: 13. květen 2019

2. termín: 14. květen 2019

V případných dalších kolech přijímacího řízení (2. nebo 3. kolo) se přijímací zkoušky nekonají.

Vlastní kritéria (podmínky) přijetí ke studiu:
1. výsledky jednotné přijímací zkoušky:

a) test z českého jazyka a literatury - Max. 50 bodů

b) test z matematiky - Max. 50 bodů
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve státní části JPZ je dosažení nenulového počtu
bodů v každém z testů a v součtu bodů z obou testů alespoň 10 bodů.
2. hodnocení předchozího vzdělávání:

hodnocení prospěchu na vysvědčení - Max. 50 bodů

Hodnocení prospěchu žáků na vysvědčení ze ZŠ nebo SŠ (SOU) ze všech předmětů za poslední tři
klasifikační období:
průměrný prospěch do 1,50 - 50 bodů
průměrný prospěch do 2,00 - 40 bodů
průměrný prospěch do 2,50 - 25 bodů
průměrný prospěch do 3,00 - 10 bodů
Podmínkou přijetí uchazeče je splnění povinné školní docházky (ZŠ), nebo předložení dokladů o
získání středního vzdělání s výučním listem (SŠ) u oboru Podnikání.

Pokud nejsou vysvědčení či výuční list vydány v době podání přihlášky, předloží je uchazeč
neprodleně po jejich vydání (po zkouškách v náhradním termínu nebo zkouškách opravných).
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží společně s přihláškou doporučení školského
poradenského zařízení (PPP, SPC), které obsahuje podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v
platném znění.
Součástí přihlášky ke studiu je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

B. Pro obory středního vzdělávání s výučním listem (denní forma)
a) Kuchař - číšník 65-51-H/01 (tříletý obor s výučním listem pro absolventy ZŠ)
b) Pekař 29-53-H/01 (tříletý obor s výučním listem pro absolventy ZŠ)
c) Cukrář/cukrářka 29-54-H/01 (tříletý obor s výučním listem pro absolventy ZŠ)
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353(2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v
platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola a Střední škola
hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro výše uvedené obory.
Termín podání (odevzdání) přihlášek ke studiu těchto oborů je do 1. března 2018.

Vlastní kritéria (podmínky) přijetí ke studiu:
Uchazeči o studium v těchto oborech nekonají žádné přijímací zkoušky (jako u oborů maturitních).
O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne ředitel škola na základě výsledků vzdělávání - hodnocení
předchozího vzdělávání (prospěch na vysvědčení ze ZŠ). Žák může získat maximálně 100 bodů:
Hodnocení prospěchu žáků na vysvědčení ze ZŠ ze všech předmětů za poslední tři klasifikační
období:
průměrný prospěch do 1,50 - 100 bodů
průměrný prospěch do 2,00 - 80 bodů
průměrný prospěch do 2,50 - 60 bodů
průměrný prospěch do 3,00 - 40 bodů
průměrný prospěch do 3,50 - 20 bodů
Podmínkou přijetí uchazeče je splnění povinné školní docházky.
Pokud není vysvědčení vydáno v době podání přihlášky, předloží je uchazeč neprodlené po jejich
vydání (po opravných zkouškách).

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží doporučení školského poradenského
zařízení (PPP, SPC), které obsahuje podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení dle
vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.
Součástí přihlášky ke studiu je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Pořadí uchazečů a výsledky přijímacího řízení
Body získané v přijímacím řízení budou sečteny a podle počtu bude stanoveno pořadí uchazečů v
jednotlivých oborech.
V případech, kdy počet uchazečů bude vyšší než počet volných míst v oborech vzdělání, rozhodne o
přijetí celkový počet získaných bodů (maximum je 150, popř. 100 bodů). Viz Příloha č. 1
Při rovnosti bodů rozhodne lepší výsledek ze státní části JPZ.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2019 (v náhradním termínu
19. května 2019) a to způsobem přístupným veřejnosti - na vývěsce školy a webových stránkách
školy- každý žák pod kódem bez jména. Kódy obdrží žáci během JPZ.
Rozhodnutí o případném nepřijetí lze převzít osobně do dvou dnů od zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů. Poté budou tato rozhodnutí odeslána poštou do vlastních rukou, pro převzetí dopisu
poběží tzv. zkrácená lhůta - 7 dnů.
Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti nepřijetí do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

V Pelhřimově dne 29. ledna 2019

Mgr. Libor Capák - ředitel školy

Příloha č. 1

Rozhodnutí o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení
kód oboru

název oboru vzdělávání

celkem přijímaných

forma vzdělávání

65-42-M/01

Hotelnictví

60 žáků

denní

64-41-L/51

Podnikání

20 žáků

denní

64-41-L/51

Podnikání

20 žáků

dálková

65-51-H/01

Kuchař - číšník

60 žáků

denní

29-54-H/01

Cukrář/cukrářka

30 žáků

denní

29-53-H/01

Pekař/pekařka

10 žáků

denní

