PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

a)

pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

CESTOVNÍ RUCH 65-42-M/02
PALUBNÍ STEVARD 65-42-M/02

do daného oboru bude přijímáno 20 žáků/uchazečů
do daného oboru bude přijímáno 20 žáků/uchazečů

Přijímací řízení v 1. kole
- je složeno ze tří následujících částí:
1. Jednotná přijímací zkouška
2. Dosavadní výsledky uchazeče v předchozím vzdělání
3. Další skutečnosti, které osvědčují zájem o zvolený obor

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:
1.
-

Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zkouška zařazena na základě rozhodnutí MŠMT dle platných právních předpisů
obsahuje písemný test z českého jazyka a literatury + z matematiky a její aplikace
koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení
každý uchazeč může tuto zkoušku konat dvakrát (v 1. termínu ve škole uvedené v přihlášce
na prvním pořadí a ve 2. termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém pořadí)
- uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu
- maximální počet dosažených bodů: 60

2. Dosavadní výsledky uchazeče v předchozím vzdělání
- hodnotí se vysvědčení za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ se zvláštním zřetelem
na předměty profilující pro zvolený obor (např. zeměpis)
- doklady osvědčující vhodné schopnosti a dovednosti uchazeče (zájmové aktivity
uvedené v přihlášce, doložené diplomy ze soutěží a olympiád, potvrzení o absolvování
zájmových kroužků apod.)
- maximální počet dosažených bodů: 20
3. Hodnocení zájmu o zvolený obor
- výsledek interaktivního kvízu, vztahujícího se k danému oboru
(např. tipování hlavního města dle fotografie)
- vyhodnocení motivačního dotazníku, obsahujícího otázky všeobecného charakteru
- maximální počet dosažených bodů: 20

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení 40 z celkového počtu 100 bodů.
V případě rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů výsledky 3. části přijímacího řízení
(hodnocení zájmu o zvolený obor).

Termíny a časy konání 1. kola přijímacího řízení:
1. termín
2. termín

Pátek
12. dubna 2019
Pondělí 15. dubna 2019

Náhradní termíny:
1. termín
Pondělí 13. května 2019
2. termín
Úterý
14. května 2019

Pakliže se žák nebude v prvním (či druhém termínu) moci dostavit ke konání přijímacího
řízení, například z důvodu nemoci, pak bude po oficiální omluvě řediteli školy moci konat
přijímací řízení v termínu náhradním.
Časy konání jednotné přijímací zkoušky (písemné testy) budou upřesněny v pozvánce
na přijímací řízení, kterou každý uchazeč obdrží poštou.
Časy konání profilové části přijímacího řízení (tj. část 2. + 3.), které se účastní také zákonný
zástupce uchazeče, jsou stanoveny na 13:00.
Náklady na přijímací řízení v prvním kole:
V den konání přijímacího řízení bude od uchazečů o studium (zákonného zástupce)
vybírán administrativní poplatek 300 Kč.

Přijímací řízení ve 2. kole a všech ostatních kolech
V dalších kolech přijímacího řízení a při přijímání do vyššího ročníku se jednotná přijímací
zkouška nekoná, uchazeči budou přijati na základě kritérií č. 2 a 3. prvního kola přijímacího
řízení (tj. dosavadní výsledky uchazeče v předchozím vzdělání + další skutečnosti, které osvědčují
zájem o zvolený obor):

Kritéria pro 2. a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
1. Dosavadní výsledky uchazeče v předchozím vzdělání
- hodnotí se vysvědčení za 8. ročník a pololetí 9. ročníku ZŠ se zvláštním zřetelem
na předměty profilující pro zvolený obor (např. zeměpis)
- doklady osvědčující vhodné schopnosti a dovednosti uchazeče (zájmové aktivity
uvedené na přihlášce, doložené diplomy ze soutěží a olympiád, potvrzení o absolvování
zájmových kroužků apod.)
- maximální počet dosažených bodů: 20
2. Hodnocení zájmu o zvolený obor
- výsledek interaktivního kvízu, vztahujícího se k danému oboru (např. tipování hlavního
města dle fotografie)
- vyhodnocení motivačního dotazníku, obsahujícího otázky všeobecného charakteru
- maximální počet dosažených bodů: 40

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení 40 z celkového počtu 60 bodů.
V případě rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů výsledky 3. části přijímacího řízení
(hodnocení zájmu o zvolený obor).

Termíny a časy konání ostatních kol přijímacího řízení:
2. kolo

Středa 22. května 2019

3. kolo

Pátek

31. května 2019

Časy konání přijímacího řízení ve 2. i 3. kole jsou stanoveny na 9:00.
Přijímacího řízení v těchto kolech se účastní také zákonný zástupce uchazeče.
Náklady na přijímací řízení v ostatních kolech :
V den konání přijímacího řízení bude od uchazečů o studium (zákonného zástupce)
vybírán administrativní poplatek 300 Kč.

b)

pro dvouleté nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou
GASTRONOMICKÝ MANAGEMENT

65 - 41 - L / 51

Přijímací řízení v 1. kole
Složení přijímacího řízení, jeho kritérií, termínů a časů konání (včetně těch náhradních)
včetně nákladů je plně identické jako u 1. kola přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní
obory (viz. výše).

Přijímací řízení ve 2. kole a všech ostatních kolech
V dalších kolech přijímacího řízení a při přijímání do vyššího ročníku se jednotná přijímací
zkouška nekoná (stejně jako u čtyřletých maturitních oborů), uchazeči budou přijati na základě
kritérií č. 2 a 3. prvního kola přijímacího řízení (tj. dosavadní výsledky uchazeče v předchozím
vzdělání + další skutečnosti, které osvědčují zájem o zvolený obor).
Složení přijímacího řízení, jeho kritérií, termínů a časů konání včetně nákladů je plně
identické jako u 2. kola přijímacího řízení (a všech ostatních kol) pro čtyřleté maturitní obory
(viz. výše).

Náklady na přijímací řízení pro 1. a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
V den konání přijímacího řízení bude od uchazečů o studium vybírán
administrativní poplatek 300 Kč.

UPOZORNĚNÍ: minimální počet vážných uchazečů pro otevření nástavbového studia
pro školní rok 2019/2020 je PĚT (do daného oboru může být přijato max. 20 uchazečů) !

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce přijímacího řízení:
 http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

c)

pro tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK 65-51-H/01 do daného oboru bude přijímáno 20 žáků/uchazečů
BARMAN - SOMMELIER 65-51-H/01 do daného oboru bude přijímáno 20 žáků/uchazečů

Přijímací řízení je složeno ze dvou následujících částí:
1. Dosavadní výsledky uchazeče v předchozím vzdělání
2. Další skutečnosti, které osvědčují zájem o zvolený obor

Kritéria přijímacího řízení:
1.

Dosavadní výsledky uchazeče v předchozím vzdělání
- hodnotí se vysvědčení za 8. ročník a pololetí 9. ročníku ZŠ se zvláštním
zřetelem na předměty profilující pro zvolený obor (např. praktické činnosti)
- doklady osvědčující vhodné schopnosti a dovednosti uchazeče
(zájmové aktivity uvedené na přihlášce, doložené diplomy ze soutěží
a olympiád, potvrzení o absolvování zájmových kroužků apod.)
- maximální počet dosažených bodů: 40

2. Hodnocení zájmu o zvolený obor
- výsledek interaktivního kvízu, vztahujícího se k danému oboru
(např. tipování baru nebo kavárny podle fotografie)
- vyhodnocení motivačního dotazníku, obsahujícího otázky
všeobecného charakteru
- maximální počet dosažených bodů: 60

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení 40 z celkového počtu 100 bodů.
V případě rovnosti bodů rozhodnou o pořadí uchazečů výsledky 2. části přijímacího řízení
(hodnocení zájmu o zvolený obor).

Termíny a časy konání přijímacího řízení:
1. kolo

Čtvrtek

25. dubna 2019

2. kolo

Čtvrtek

23. května 2019

3. kolo

Pátek

31. května 2019

Časy konání přijímacího řízení v 1., 2. i 3. kole jsou stanoveny na 9:00.
Přijímacího řízení v obou kolech se účastní také zákonný zástupce uchazeče.

Náklady na přijímací řízení pro 1. a všechna ostatní kola přijímacího řízení:
V den konání přijímacího řízení bude od uchazečů o studium (zákonného zástupce)
vybírán administrativní poplatek 300 Kč.

V Blansku 17. 10. 2018

Mgr. Marta Truhlářová
Ředitelka školy

