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Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou
č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:
 hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací řízení do tříletých oborů
65-51-H/01 Kuchař, catering
65-51-H/01 Číšník – barman – barista
66-51-H/01 Prodavač – aranžér

65-51-H/01 Kuchař – číšník
29-54-H/01 Cukrář
66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje

Přijímací zkoušky se nekonají na žádný z oborů. Žáci jsou přijímáni na základě hodnocení
průměrného prospěchu známek ze základní školy za první pololetí posledního ročníku školní
docházky a druhé pololetí předposledního roku školní docházky.
Pořadí žáků v přijímacím řízení je dáno výpočtem dosažených bodů dle níže uvedených
kritérií.
počet bodů = (37,5 – 7,5 x Pa) + (37,5 – 7,5 x Pb) + P0
Pa
Pb
P0

průměr z pololetí posledního ročníku školní docházky (max. 30)
průměr z konce předposledního ročníku docházky (max. 30)
doložené skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče
(např. úspěšná účast v soutěžích, olympiádách); doloženo 1 bod, nedoloženo 0 bodů.

V případě dosažení shodného celkového počtu bodů rozhodují o pořadí umístění žáka
postupně následující kritéria:




dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí posledního ročníku školní docházky
dosažený počet bodů za průměr známek z konce předposledního ročníku docházky
dosažený počet bodů za průměr známek z pololetí předposledního ročníku školní docházky.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zpřístupněny dne 6. května 2019 na webových stránkách
školy.

3. Další informace k průběhu přijímacího řízení
Termín podání přihlášek - nejpozději do 3. května 2018.
Uchazeči dokládají způsobilost požadovanou pro zvolený obor vzdělání.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální platné potvrzení
z pedagogicko-psychologické porady společně s přihláškou.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení:
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-H/01 Kuchař, catering
65-51-H/01 Číšník – barman – barista
29-54-H/01 Cukrář
66-51-H/01 Prodavač – aranžér
66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje

V Chrudimi dne 23. dubna 2019

Jaroslav Kořínek
ředitel školy
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