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Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 
 
 
 

1. Přijímání přihlášek ke studiu 

Od 1.2.2022 do 1.3.2022 bude probíhat přijímání přihlášek ke studiu. Přihlášky přijímá 
osobně ředitelka  školy. 

2. Od 2.3.2022 do 8.3.2022 přihlášky zpracovává naše škola.   

 

3. Počátkem dubna Vám odešleme e-mailem (uveden na přihlášce) pozván-

ku ke jednotné přijímací  zkoušce (JZS). 

 

4. dne 12.4.2022 1. řádný termín JZS   

dne 13.4.2022 2. řádný termín JZS   

 
5. Dne 28.4.2021 CERMAT zveřejní výsledky jednotné přijímací zkoušky, ře-

ditelka školy pak do  dvou dnů zveřejní celkové výsledky přijímacího říze-

ní. 

 

6. Kritéria určená školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023  

 

 

7.1. Návštěva DOD - 20 bodů 
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7.2  Hodnocení výsledků ze ZŠ - 20 bodů (a) 10 bodů - průměr 2. pololetí z 
předposledního ročníku ZŠ,  b) 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního 
ročníku ZŠ)  

 

 

7.3. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z ČJE a MAT - 60 bodů 

7.4.  Bodová hranice pro přijetí:  

 a.) obor hotelnictví   max. 100 bodů   min. 50 bod 

 b.) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná – pokud je na 
vysvědčení uchazeč hodnocen  nedostatečnou nesplnil podmínky 
přijímacího řízení a nemůže být přijat 

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů jednotlivých 
kritérií.   
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Výsledky JZS budou zveřejněny dne 28.4.2022 a celkové výsledky 
přijímacího řízení budou zveřejněny do  dvou dnů od zveřejnění výsledků 
CERMATem, na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích 
do  budovy školy.   

Zasáhne-li do přijímacího řízení Vládní opatření, budou kritéria přijetí 
či termíny přizpůsobeny aktuální  situaci.   

 

 
Dne 10.1. 2022     Mgr. Vlasta Bukačová 
         Ředitelka školy  

 
 


