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Jednotná kritéria pro přijímání do oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, denní forma 

vzdělávání, se zaměřením školního vzdělávacího programu Kuchař v moderní gastronomii 

pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

 

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 65-41-L/01 Gastronomie, denní forma vzdělávání, se zaměřením školního vzdělávacího 

programu Kuchař v moderní gastronomii a 

b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

 

V 1. kole přijímacího řízení bude uchazeč hodnocen podle: 

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

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

Pokud žák předloží hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, které 

v souladu  s § 5 odst. 7 vyhlášky 233/2020 Sb. nelze hodnotit v přijímacím řízení, bude místo 

hodnocení za uvedené pololetí užito hodnocení za první pololetí školního roku 2019/2020. 

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.  

 

 

 

 

B. výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky 

 

Hodnotí se výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, ve které může 

uchazeč získat max. 50 bodů, a dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z matematiky, ve které 

uchazeč může získat nejvýše 50 bodů. 

 

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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Uchazeč může celkově získat maximálně 150 bodů podle vzorce: 

 

Výpočtový vzorec 

počet bodů = V+ JZ, kdy 

V = počet bodů za druhé pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy ze základní školy (nejvýše 50 

bodů), 

JZ = počet bodů za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury (nejvýše 50 bodů)  

a jednotnou přijímací zkoušku z matematiky (nejvýše 50 bodů). 

 

Nejlepší možný výsledek 

150 bodů = 50 bodů + 100 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 vyššího počtu bodů u jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Při opětovné 

shodě rozhodne o pořadí uchazeče dosažení vyššího počtu bodů u jednotné přijímací zkoušky           

z matematiky. 

 

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

Nezbytnou podmínkou pro přijetí do oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie je doložení zdravotní 

způsobilosti. 

 

U cizinců, kteří v souladu s platnými právními předpisy nekonají jednotnou přijímací zkoušku z českého 

jazyka a literatury, se použije tzv. redukované pořadí. Cizinec je v takovém případě zařazen v rámci pořadí 

uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá umístění jednotné přijímací zkoušce 

z matematiky. 

 

Podle § 20 odst. 4 školského zákona bude znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, 

ověřena u cizinců pohovorem. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury u osob, které 

získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, je nutno přiložit k přihlášce ke vzdělávání. 

Ověření znalosti českého jazyka proběhne formou pohovoru, ve kterém se hodnotí schopnost uchazeče 

reagovat na konkrétní otázku (max. 10 bodů), porozumění čtenému textu (max. 10 bodů) a schopnost 

adekvátně formulovat v písemné i ústní podobě odpovědi (10 bodů). Uchazeč při pohovoru může získat 

max. 30 bodů. 

 

 

Do oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie, denní forma vzdělávání, zaměření školního vzdělávacího 

programu Kuchař v moderní gastronomii bude přijato nejvýše 30 žáků. 

 

V Ostravě 3. 1. 2022      

 

Mgr. Miriam Lacinová, v. r. 

                    ředitelka AHOL – Střední školy gastronomie, turismu a lázeňství 


