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Informace  o přijímacím řízení pro školní rok 2021 / 2022 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 ke vzdělávání ve středních školách se uskutečňuje 
podle ustanovení § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „školský zákon“), ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a příslušných 
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). Z nich nově vyplývá především: 
 
1. Hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 nelze použít pro účely 
přijímacího řízení pro školní rok (§ 1 odst. 7 vyhlášky, novelizace ze dne 6. 5. 2020).  
 
2. Ředitel střední školy může ve čtyřletých oborech vzdělání a nástavbovém vzdělávání 
rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky, pokud škola obdrží stejný nebo nižší 
počet přihlášek, než je počet uchazečů, které škola plánuje přijmout. 
 
Součástí přijímacího řízení jsou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 
matematiky, konané formou didaktických testů. 
Výsledky z těchto dvou testů jednotné přijímací zkoušky a průměrný prospěch žáka 
v posledních dvou klasifikačních obdobích ZŠ jsou bodově hodnoceny, přičemž větší váhu 
mají výsledky jednotné přijímací zkoušky (cca 70%). 
 
Uchazeči budou písemně pozváni k vykonání jednotné přijímací zkoušky podle toho, na 
kterém místě na přihlášce Hotelovou školu uvedli. Zkoušky se konají na Hotelové škole ve 
dvou termínech, a to dne 3. května 2021 pro uchazeče, kteří uvedli naši školu na prvním 
místě, a 4. května 2021 pro uchazeče, kteří ji uvedli na druhém místě. 
 
Základní kritéria ředitele školy pro přijímací řízení 2021/2022 
 

Ø Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka je hodnocena max. 50 body. 
Ø Jednotná přijímací zkouška z matematiky je hodnocena max. 50 body. 
Ø Průměrný prospěch vysvědčení z 1. pololetí 8. třídy ZŠ nebo tercie víceletého 

gymnázia je hodnocen max. 20 body. 
Ø Průměrný prospěch vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy ZŠ nebo kvarty víceletého 

gymnázia je hodnocen max. 20 body. 
 
Celkem lze tedy v přijímacím řízení získat 140 bodů. 
 
Součet získaných bodů ze všech zmíněných kritérií vytvoří pořadí uchazečů v přijímacím 
řízení. Žádná další kritéria ředitel školy pro přijímací řízení 2021/ 2022 nestanovil. 

Podrobné informace o přijímací řízení (dále jen PŘ) : 

• v 1. kole PŘ je možno podat 2 přihlášky do 2 různých škol nejpozději do 1. 3. 2021 
• Obor vzdělání v Hotelové škole : 65-42-M/01 Hotelnictví 
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• Zápisový lístek (potvrzení zájmu uchazeče nastoupit do 1. ročníku) nutno odevzdat 
škole do 10 dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

• Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 29. 4. 2021 

 
K 1. září 2021 bude otevřeno 5 tříd 1. ročníku denního studia, tedy v přijímacím řízení bude 
přijato min. 150 uchazečů o denní studium na Hotelové škole.  
K jednotné přijímací zkoušce bude pozván každý uchazeč, který nejpozději do 1. března 
2021 podá řádně a čitelně vyplněnou přihlášku ke studiu. Přihláška musí být potvrzena 
ředitelem ZŠ. 
Uchazeči, kteří nepřicházejí přímo ze základní školy, vypisují do přihlášky známky z osmé a 
deváté třídy ZŠ a přiloží ověřené kopie vysvědčení z osmé a deváté třídy. 
 
Důležitá upozornění : 
 

Ø U uchazečů – cizinců, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se podle par. 
20, odst. 4 Zákona č. 561/ 2004 Sb., při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na 
žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka nezbytná pro 
vzdělávání se ověří rozhovorem. 

 
Ø Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží spolu s přihláškou doporučení 

školského poradenského zařízení (např. PPP) obsahující podpůrná opatření pro 
nezbytné úpravy PŘ. 

 
Ø V případě, že Hotelová škola obdrží do 1. 3. 2021 pouze 150 nebo méně přihlášek, 

ředitel školy využije možnost popsanou výše zrušit konání jednotných 
přijímacích zkoušek a přijme všechny uchazeče, kteří vyhoví kritériím 
přijímacího řízení.  

 
Ø Pokud ředitel rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, oznámí své 

rozhodnutí nejpozději 8. března 2021 na webu školy a následně o něm bude 
informovat uchazeče.  

 
Ø Obdržíte-li rozhodnutí ředitele školy o přijetí, odevzdejte zápisový lístek naší 

škole do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. 
 

Ø Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí a Váš zájem o naši školu bude trvat, podejte 
odvolání proti nepřijetí do 3 pracovních dnů. 

 
V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků na zvolenou školu je vysoce 
pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se 
uvolní pro původně nepřijaté uchazeče. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně 
nepřijatý uchazeč, je nezbytné podat odvolání v zákonné lhůtě. 
 
V Praze dne 27. 01. 2021 
 
Mgr. Petr Vomela 
ředitel školy 
 


