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Kritéria přijetí na SHŠ BUKASCHOOL pro školní rok 

2022/2023 – denní studium  

 
 

1. Návštěva DOD 

 
 

2. Hodnocení výsledků ze ZŠ     

 
a. 10 bodů - průměr 2. pololetí z předposledního ročníku ZŠ 

b. 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ   
 
 
 

 
 
 
 

2.1) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná – pokud 

je na vysvědčení uchazeč  hodnocen nedostatečnou nesplnil pod-
mínky přijímacího řízení a nemůže být přijat. 

  

20 bodů  

20 bodů  
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3. Hodnocení z jednotné přijímací zkoušky (přijímacích testů z ČJL a 
MAT)  

1. řádný termín 12.4.2022  
2. řádný termín 13.4.2022  
 
Přijímací test z ČJL, max. počet bodů z testu 50, tyto body budou po-
měrem převedeny na max. počet  bodů 30.  
 
Přijímací test z MAT, max. počet bodů z testu 50, tyto body budou po-
měrem převedeny na max. počet  bodů 30. 
 

4. Celkové bodová hranice pro přijetí: 
 

a. Obor hotelnictví   max. 100 bodů   min. 50 bodů  

 

 

5. Dne 28.4.2022 budou zveřejněny výsledky jednotné přijímací zkoušky 
pro školní rok 2022/2023. 
 

Do dvou dnů od zveřejnění výsledků JZS ředitelka školy zveřejní cel-
kové výsledky přijímacího  řízení.   

 

6. Rozhodnutí o přijetí (či nepřijetí) bude předáno, první týden v květnu – 
termín bude upřesněn,  všem uchazečům o vzdělání. S přijatými 
uchazeči bude podepsána studijní smlouva a vyřízena  potřebná ad-
ministrativa. 

7. Uchazeči o vzdělání mají podle školského zákona 10 pracovních dní 
od zveřejnění výsledků  přijímacího řízení na odevzdání zápisového 
lístku dle § 60 odst. 6. 

60 bodů  



       Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL s.r.o.
    Františka Kmocha 1823, 434 01  Most, Česká republika      

           +420 476 706 696                www.bukaschool.cz                info@bukaschool.cz 

                   

 

 

 

Ve školním roce 2022/2023 se rozhodla ředitelka školy přijmout maximálně 
60 žáků v oboru: 

  65-42-M/01 - Hotelnictví – 4. letý maturitní obor – denní- 
no  MZK - na obor přijímáme 60 žáků 

 

 

V Mostě dne 10.1.2022      Mgr. Vlasta Bukačová  

         Ředitelka školy  

 

 

 

 
 


