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Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2021/2022 

 

V souladu s ustanovením § 60d školského zákona v platném znění, škola zastoupená 

svou ředitelkou, hodnotí uchazeče ve 2. kole přijímacího řízení pro obor 65-41-L/51 

Gastronomie (nástavba) následovně: 

Hodnotí se průměrný prospěch za 1. pololetí 2. ročníku a za 1. pololetí 3. ročníku ze 

střední školy. 

Za průměrný prospěch v každém pololetí předchozího vzdělávání může uchazeč 

získat max. 25 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 - 1,50 25 

1,51 - 2,00 20 

2,01 - 2,20 15 

2,21 - 2,40 10 

2,41 - 2,99 5 

3,00 - 5,00 0 
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Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského zákona doloží 

k přihlášce písemné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, 

zařazeného do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.  

Nezbytnou podmínkou pro přijetí do oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie je 

doložení zdravotní způsobilosti. 

 

 

Do oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie bude přijato nejvýše 15 žáků. 

 

 

Termín zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení je 15. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

V Ostravě 20. 5. 2021     Mgr. Miriam Lacinová, v. r. 

        ředitelka AHOL – SŠ GTL 


