
 

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 713 40 815  
zapsána v rejstříku školských právnických osob, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve 

složce 2006, poř. č. 117  
Tel: +420 597 578 858, fax: +420 596 614 395, e-mail: aholss@ahol.cz, www.ahol.cz, KB pobočka Ostrava-Hrabůvka, 

č. ú. 35-876 940 0237/0100  

  

  

  

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání          

ve střední škole do oborů vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-41-L/01 

Gastronomie, 65-42-M/02 Cestovní ruch a 65-41-L/51 Gastronomie  

  

  

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, 

jejíž činnost vykonává AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní  

1106/8, Ostrava-Vítkovice,   

vyhlašuje  

2. kolo přijímacího řízení  

do prvního ročníku vzdělávání pro žáky vzdělávacího školního roku 2021/2022  

  

a) do oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví  

Tento obor je pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné 

školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).  

  

Písemné přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči o studium budou přijímáni ke 

vzdělávání na základě hodnocení výsledků dosažených na základní škole. Do 
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oboru 65-42-M/01 Hotelnictví, zaměření školního vzdělávacího programu 

Moderní hotelové služby bude přijato nejvýše 12 žáků.  

  

Do oboru 65-42-M/01 Hotelnictví, zaměření školního vzdělávacího programu  

Lázeňství a wellness bude přijato nejvýše 12 žáků.  

  

  

b) do oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie  

Tento obor je pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné 

školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).  

  

Písemné přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči o studium budou přijímáni ke 

vzdělávání na základě hodnocení výsledků dosažených na základní škole. Do 

oboru 65-41-L/01 Gastronomie, zaměření školního vzdělávacího programu  

Kuchař v moderní gastronomii bude přijato nejvýše 8 žáků.  

  

c) do oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch  

Tento obor je pro žáky 9. tříd základních škol a žáky, kteří splnili povinnou školní 

docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné 

školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).  

  

Písemné přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči o studium budou přijímáni ke 

vzdělávání na základě hodnocení výsledků dosažených na základní škole. Do 
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oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch, zaměření školního vzdělávacího programu 

Provoz cestovní kanceláře bude přijato nejvýše 10 žáků.  

Do oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch, zaměření školního vzdělávacího programu  

Stevard v dopravních službách bude přijato nejvýše 9 žáků.  

  

  

  

  

d) do oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie – nástavbový obor  

V souladu s Nařízením vlády č. 2011/201 Sb., o soustavě oborů v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je tento 

obor určen pro úspěšné absolventy oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník.  

  

Písemné přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči o studium budou přijímáni ke 

vzdělávání na základě hodnocení výsledků dosažených v předchozím 

vzdělávání.  

Do oboru vzdělání 65-41-L/51 Gastronomie, se zaměřením školního 

vzdělávacího programu Moderní gastronomie bude přijato nejvýše 15 žáků.  

  

Termín pro podání přihlášky je do 14. června 2021.   

U všech uvedených oborů s výjimkou Cestovního ruchu je požadováno 

lékařské potvrzení.  
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Mgr. Miriam Lacinová, v. r.  

ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství  

  

V Ostravě 20. 5. 2021  


