KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
ČTVRTÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO STUDIJNÍ OBOR 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ
v souladu s § 60 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
1. Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání
65-42-M/01 Hotelnictví.
Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení a zveřejňuje kritéria na základě zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zveřejnění stanovených jednotlivých kritérií přijímacího řízení a předpokládaného počtu přijímaných
uchazečů
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a, b) školského zákona v platném znění, zastoupené jeho ředitelem
zveřejňuje:
Stanovená jednotlivá kritéria 4. kola přijímacího řízení
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení
STANOVENÁ KRITÉRIA PRO 4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO STUDIJNÍ OBOR 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ


Hodnocení pořadí uchazečů bude vycházet z dosaženého průměru za poslední dvě klasifikační období základní
školy či obdobného hodnocení víceletého gymnázia.



Hodnocení pořadí uchazečů, kteří se nehlásí ze základní školy, bude vycházet z dosaženého průměru za poslední
dvě klasifikační období ze základní školy či obdobného hodnocení víceletého gymnázia.
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění, stanovuje v případě oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví předpoklad zdravotní způsobilosti.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče je součástí přihlášky ke vzdělávání a hradí jej zákonný
zástupce uchazeče, resp. zletilý uchazeč.
Za hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu, budou uchazeči strženy body. Každá
nedostatečná známka – mínus 20 bodů.







Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení v případě, že získá alespoň 0 bodů ze 100 možných bodů celkem
a ukončil povinnou školní docházku.

VÝPOČTOVÝ VZOREC
Počet bodů získaných v rámci 4. kola přijímacího řízení
Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)
jednotlivá kritéria přijímacího řízení
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
100 bodů = průměr 1,00, 0 bodů = průměr 3,00
Nejlepší možný výsledek

nejvyšší
možný
počet bodů

podíl na výsledku
přijímacího řízení

100

100%

100 bodů
PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Uchazeči, kteří splní podmínku zdravotní způsobilosti pro studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví a úspěšné splní kritéria
přijímacího řízení.
Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).
Absolvování povinné školní docházky ke dni nástupu do školy.
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PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ VE 4. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví
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PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli střední školy do denní formy vzdělávání
nejpozději do 6. září 2017.
Pokud u oboru Hotelnictví preferujete zaměření, uveďte na přihlášce Moderní gastronomii a zdravý životní styl nebo
Management ve službách.
DORUČENÍ ROZHODNUTÍ
Ředitel školy doručí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to
alespoň na dobu 15 dnů.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webové stránce školy
www.sshsopava.cz a na veřejně přístupném místě v budově Střední školy hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava,
příspěvková organizace, Tyršova 34.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno na doručenku s modrým pruhem (odesláno) zletilým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.
ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku do střední školy, do které
byl přijat ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů, ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za
včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zákonný zástupe přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč může odevzdat zápisový lístek ve výše uvedené lhůtě
v pracovních dnech vždy v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v budově Střední školy
hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, Tyršova 34, příspěvková organizace.

V Opavě dne 15. července 2017

Mgr. Martin Ruský,v.r.

ředitel školy
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