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Jednotná kritéria pro přijímání do oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník, denní forma 

vzdělávání, se zaměřením školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník a se zaměřením školního 

vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie 

pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

 

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 65-51-H/01 Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, se zaměřením školního vzdělávacího 

programu Kuchař - číšník a se zaměřením školního vzdělávacího programu Fastfoodová 

gastronomie a 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

 

V 1. kole přijímacího řízení bude uchazeč hodnocen podle: 

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

Hodnotí se průměrný prospěch za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy ze základní školy. 

Za průměrný prospěch v každém pololetí předchozího vzdělávání může uchazeč získat max. 50 

bodů, a to přepočtem podle následující tabulky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za hodnocení klasifikačním stupněm nedostatečný z jakéhokoliv předmětu se uchazeči strhávají 

body. Za každý nedostatečný stupeň se odečítá 5 bodů. Při výpočtu celkového hodnocení se 

nejprve spočítají body získané za průměrný prospěch a od tohoto součtu se následně odečítají body 

za každý nedostatečný stupeň.  

 

 

 

 

Průměrný 

prospěch body 

1,00 - 1,20 50 

1,21 - 1,40 45 

1,41 - 1,60 40 

1,61 - 1,80 35 

1,81 - 2,00 30 

2,01 - 2,20 25 

2,21 - 2,40 20 

2,41 - 2,60 15 

2,61 - 3,00 10 

3,01 - 3,50 5 

3,51 - 5 0 
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B. výsledků školní přijímací zkoušky 

 

Hodnotí se výsledek školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška probíhá formou 

motivačního pohovoru. Motivační pohovor ověřuje zájem o obor formou pohovoru ze 

vzdělávacích oblastí Výchova ke zdraví a Člověk a příroda (pouze biologie člověka) v rozsahu 

RVP pro základní vzdělávání. Maximální počet bodů získaných při motivačním pohovoru je 50 

bodů. 

Uchazeč může celkově získat maximálně 150 bodů podle vzorce: 

 

Výpočtový vzorec 

počet bodů = V+ ŠZ, kdy 

V = počet bodů za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy ze základní školy (nejvýše 100 

bodů), 

ŠZ = počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku (nejvýše 50 bodů)  

 

Nejlepší možný výsledek 

150 bodů = 100 bodů + 50 bodů 

 

Podle celkového bodového hodnocení bude stanoveno pořadí uchazečů.  

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

dosáhl lepšího průměrného prospěchu z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí posledního 

ročníku základní školy. V případě opětovné rovnosti bodů rozhoduje průměrný prospěch 

z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí předposledního ročníku základní školy. 

 

Pokud se uchazeč k jednotné přijímací zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, nesplní podmínky pro přijetí. 

Nezbytnou podmínkou pro přijetí do oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník je doložení zdravotní 

způsobilosti. 

 

 

Do oboru 65-51-H/01 Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, zaměření školního vzdělávacího 

programu Kuchař - číšník bude přijato nejvýše 15 žáků. 

 

Do oboru 65-42-M/01 Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, zaměření školního vzdělávacího 

programu Fastfoodová gastronomie bude přijato nejvýše 15 žáků. 

 

 

 

V Ostravě 25. 1. 2021     

 

 

    Mgr. Miriam Lacinová, v. r. 

                    ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství 

 


