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1. Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro 

školní rok 2021/2022 

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen „školský zákon“) ředitelka střední školy, jejíž činnost 

vykonává AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 

vyhlašuje 

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, 

zaměření školního vzdělávacího programu Lázeňství a wellness, denní forma vzdělávání, a zaměření školního 

vzdělávacího programu Moderní hotelové služby, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2021/2022. 

 

2. Informace o podmínkách a předpokladech zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor 

vzdělání jako podmínkách a předpokladech přijetí ke vzdělávání ve střední škole 

Pro obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, zaměření školního vzdělávacího programu Lázeňství a wellness, 

denní forma vzdělávání, a zaměření školního vzdělávacího programu Moderní hotelové služby, denní forma 

vzdělávání, 

a) je stanoven předpoklad zdravotní způsobilosti, 

b) je podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání splnění povinné školní docházky nebo 

úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky, 

c) podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání je splnění podmínek pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí, zájmů při přijímacím řízení. 

 

3. Jednotná přijímací zkouška 

V souladu s § 60 odst. 5 školského zákona se v přijímacím řízení pro obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, 

zaměření školního vzdělávacího programu Lázeňství a wellness, denní forma vzdělávání, a zaměření školního 

vzdělávacího programu Moderní hotelové služby, denní forma vzdělávání, koná jednotná přijímací zkouška 

z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

 

Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech a je MŠMT stanovena na tyto dny: 

1. termín: 12. dubna 2021 

2. termín: 13. dubna 2021 

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je MŠMT stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny: 

1. termín 12. května 2021 

2. termín 13. května 2021 

 

V případě, že počet podaných přihlášek bude nižší nebo stejný jako vyhlášený předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů, nebude se jednotná přijímací zkouška konat. Tuto informaci zveřejní ředitelka školy nejpozději do 8. 3. 

2021 na webových stránkách školy a do 15. 3. 2021 ji sdělí uchazečům o vzdělání. 
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4. Stanovení jednotných kritérií přijímání do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, zaměření 

školního vzdělávacího programu Lázeňství a wellness, denní forma vzdělávání, a zaměření 

školního vzdělávacího programu Moderní hotelové služby, denní forma vzdělávání, způsob 

hodnocení jejich splnění, stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

 

V souladu s § 60 a násl. školského zákona ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává AHOL – Střední škola 

gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, stanovuje 

a) jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v oboru vzdělání 

se zaměřením školního vzdělávacího programu a 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

 

4.1 Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání se zaměřením školního vzdělávacího programu a formy 

vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění 

V souladu s ustanovením § 60 a násl. školského zákona je uchazeč hodnocen podle: 

a) hodnocení na vysvědčení za první pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy ze základní školy,  

b) výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

 

Hodnocení na vysvědčení za první pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy ze základní školy (nejvýše 50 bodů, 

podíl na celkovém hodnocení přijímacího řízení 33 %) 

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky (nejvýše 100 bodů, podíl na celkovém 

hodnocení přijímacího řízení 67 %) 

Uchazeč je hodnocen takovým počtem bodů, jakým je hodnocen za vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a literatury (nejvýše 50 bodů) a jednotné přijímací zkoušky z matematiky (nejvýše 50 bodů). 

Výpočtový vzorec 

počet bodů = V+ JZ, kdy 

V = počet bodů za první pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy ze základní školy, 

JZ = počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a jednotnou přijímací zkoušku 

z matematiky 

Nejlepší možný výsledek 

150 bodů = 50 bodů + 100 bodů 
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4.2 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 65-42-M/01 Hotelnictví, zaměření školního vzdělávacího programu 

Lázeňství a wellness, denní forma vzdělávání, je 30 uchazečů. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 65-42-M/01 Hotelnictví, zaměření školního vzdělávacího programu 

Moderní hotelové služby, denní forma vzdělávání, je 30 uchazečů. 

 

5. Přijetí ke vzdělávání a účinnost rozhodnutí o přijetí 

Podmínkou vydání rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání je  

- doložení zdravotní způsobilosti uchazeče, 

- doložení hodnocení na vysvědčení za první pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy ze základní školy, 

- účast uchazeče na jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a jednotné přijímací zkoušce 

z matematiky. 

Výkony uchazečů jsou posuzovány podle počtu získaných bodů. Rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti              

v sestupném slova smyslu (nejúspěšnější získá nejvíce bodů) je celkový počet získaných bodů. 

V případě rovnosti bodů se v celkovém pořadí uchazečů umístí na vyšším místě uchazeč, který dosáhl vyššího počtu 

bodů u jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Při opětovné shodě rozhodne o pořadí uchazeče 

dosažení vyššího počtu bodů u jednotné přijímací zkoušky z matematiky. 

Uchazeč bude přijat, pokud se umístí v celkovém počtu uchazečů do 30. místa (včetně). 

Podmínkou nabytí účinnosti rozhodnutí o přijetí (tj. uchazeč se stane žákem střední školy se všemi právy                        

a povinnostmi z toho vyplývajícími) je doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení 

základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky nejpozději v den, kdy se stane žákem AHOL – 

Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství (tj. 1. 9. 2021). 

 

6. Hodnocení uchazečů, kteří požádají o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka 

a literatury 

U cizinců, kteří v souladu s platnými právními předpisy nekonají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka        

a literatury, se použije tzv. redukované pořadí. Cizinec je v takovém případě zařazen v rámci pořadí uchazečů 

konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá umístění jednotné přijímací zkoušce z matematiky. 

Podle § 20 odst. 4. školského zákona bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, ověřena                

u cizinců pohovorem. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury u osob, které získaly předchozí 

vzdělání mimo území České republiky, je nutno přiložit k přihlášce ke vzdělávání. 
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7. Podání přihlášky 

Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole ředitelce 

střední školy do 1. března 2021 buď osobně na sekretariátě školy, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

 

8. Doručení rozhodnutí 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje dne 28. 4. 2020 na veřejně 

přístupném místě ve škole (na úřední desce před budovou školy a ve vestibulu školy) a též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (na webových stránkách školy), a to alespoň na dobu 15 dnů. 

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou doručována zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče do vlastních rukou. 

 

9. 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. 

 

 

V Ostravě dne 25. ledna 2021    

 

 

 

 

  

Mgr. Miriam Lacinová, v. r. 

                ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství 


