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Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání                      

ve střední škole do oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník se zaměřením školního 

vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie a se zaměřením školního 

vzdělávacího programu Kuchař - číšník 

 

 

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 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. 

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, 
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c) podmínkou přijetí do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání je splnění 

podmínek pro přijetí při přijímacím řízení. 

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

školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník, denní forma vzdělávání, je 4 

uchazeči. 

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

školního vzdělávacího programu Fastfoodová gastronomie, denní forma vzdělávání, 

je 3 uchazeči. 

 

Termín pro podání přihlášky je do 28. června 2020.  

 

Pořadí uchazečů a oznámení rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 29. 6. 2021. 

 

 

 

 

Mgr. Miriam Lacinová 

ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství 

 

V Ostravě 21. 6. 2021 


