
 

České Budějovice 16. ledna 2023 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

DO 1. ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 

I. kolo přijímacího řízení 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

V oborech denního studia: 

 

65-42-M/01 Hotelnictví, ŠVP: Hotelnictví a turismus 

65-41-L/01 Gastronomie – zaměření kuchař  

 
Pro tyto obory je vypsána jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a 

matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. 

Uchazeči jsou přijímáni podle následujících kritérií: 

 

- jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky (60% váhy), 

- průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních tří klasifikačních období 

na základní škole (40% váhy). Bodová hranice pro přijetí ke studiu je 10 bodů 

z jednotné přijímací zkoušky  

- při shodném bodovém hodnocení se přednostně přijímají uchazeči, kteří: 

1) dosáhli lepších studijních výsledků v posledním klasifikačním období na základní 

škole  

2) dosáhli lepšího hodnocení v posledním klasifikačním období na základní škole  

z předmětů v pořadí- Český jazyk, Cizí jazyk 

 

Maximální možný počet získaných bodů je 166,67. Z toho lze získat: 

- 100 bodů za jednotné přijímací zkoušky (50 bodů CJL, 50 bodů MAT) 

- 66,67 bodů za průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. třídy 

a 1. pololetí 9. třídy 

 

Vzorec pro výpočet bodů za průměrný prospěch ze ZŠ: 
Počet bodů ze ZŠ = 16,6675 * (5 - ( (P1 + P2 + P3) / 3) ) 

P1 -Průměr I. pololetí 8. třídy 

P2 - Průměr II. pololetí 8. třídy 

P3 - Průměr I. pololetí 9. Třídy 

 

 

 

 



Přijímání cizinců: 

- cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

(dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších 

odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z 

českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem 

- cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole 

právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce 

- společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o 

opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu je nutné u všech oborů. 

Mgr. Zdeňka Erhartová 

ředitelka školy 
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