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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 65-51-H/01 Kuchař - číšník, 

zaměření školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, a zaměření školního 

vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie, 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 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník, denní 

forma vzdělávání, a zaměření školního vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie, denní forma 

vzdělávání, 

a) je stanoven předpoklad zdravotní způsobilosti, 

b) podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání je 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. Školní přijímací zkouška 

V souladu s § 60b odst. 6 školského zákona se v přijímacím řízení pro obor vzdělání 65-51-MH01 Kuchař - číšník, 

zaměření školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, a zaměření školního 

vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie, denní forma vzdělávání, koná školní přijímací zkouška. 

 

Školní přijímací zkouška se koná ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny: 

1. termín: 22. dubna 2021 

2. termín: 23. dubna 2021 

 

Školní přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na den: 29. dubna 2021 
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4. Stanovení jednotných kritérií přijímání do oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník, 

zaměření školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání,                       

a zaměření školního vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie, 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 první pololetí 9. třídy ze základní školy,  

b) výsledků školní přijímací zkoušky. 

 

Hodnocení na vysvědčení za poslední dvě klasifikační období ze základní školy (nejvýše 100 bodů, podíl na 

celkovém hodnocení přijímacího řízení 67 %) 

Školní přijímací zkouška (nejvýše 50 bodů, podíl na celkovém hodnocení přijímacího řízení 33 %) 

Uchazeč je hodnocen takovým počtem bodů, jakým je hodnocen za vykonání školní přijímací zkoušky. 

Výpočtový vzorec 

počet bodů = V+ ŠZ, kdy 

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

ŠZ = počet bodů za školní přijímací zkoušku  

Nejlepší možný výsledek 

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

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření školního vzdělávacího 

programu Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, je 15 uchazečů. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů 65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření školního vzdělávacího 

programu Fastfoodová gastronomie, denní forma vzdělávání, je 15 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 první pololetí 9. třídy ze základní školy, 

- účast uchazeče na školní přijímací zkoušce. 

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 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. 

Uchazeč bude přijat, pokud se umístí v celkovém počtu uchazečů do 15. 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. 2020). 

 

6. 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. 

 

7. Doručení rozhodnutí 

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

registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje dne 23. 4. 2021 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. 
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Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou doručována zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče do vlastních rukou. 

 

8. 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 


