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Čtyřletý obor s maturitní zkouškou L (denní forma) – počet přijímaných
65-41-L/01 Gastronomie
( pro 1. kolo přijímacího řízení )
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Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor doložená
lékařským posudkem na přihlášce. Bude se konat přijímací zkouška. Uchazeči budou
hodnoceni dle § 60d odst.1 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění takto:





hodnocení dle vysvědčení z předchozího vzdělávání zohledněné váhou 40%,
hodnocení výsledku přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky
a jejích aplikací konané formou centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky
zohledněné váhou 60%
další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,
kterými budou případné úspěchy dosažené v soutěžích.

Do přihlášky je nutné označit termín, ve kterém se uchazeč dostaví k vykonání
přijímací zkoušky. K vykonání přijímací zkoušky bude uchazeči zaslána pozvánka.

Hodnocení A (dle výsledků z předchozího vzdělávání a dalších skutečností
osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče)
Uchazečům bude v hodnocení A stanoven počet bodů takto:
( P1 + P2 ) . K1 . K2 . K3 . 100, kde
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průměrný prospěch z povinných předmětů kromě předmětů výchovného
zaměření za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky
(dále jen PŠD)
průměrný prospěch z povinných předmětů kromě předmětů výchovného
zaměření za 1. pololetí posledního ročníku PŠD
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uchazeči ukončující PŠD 9. ročníkem vzdělávacího programu, jehož
součástí je výuka cizího jazyka a dalšího cizího jazyka jako
povinných předmětů, a to minimálně v posledních dvou ročnících
tohoto vzdělávacího programu
uchazeči nesplňující podmínky uvedené v předchozím odstavci
o jeden stupeň snížené hodnocení chování za 2. pololetí
předposledního nebo 1. pololetí posledního ročníku PŠD
o dva stupně snížené hodnocení chování za 2. pololetí
předposledního nebo 1. pololetí posledního ročníku PŠD
uchazeči, kteří byli ve 2. pololetí předposledního nebo 1. pololetí
posledního ročníku PŠD hodnoceni v některém povinném předmětu
stupněm nedostatečný

Uchazeči budou podle dosaženého počtu bodů seřazeni vzestupně.
Uchazečům, kteří s přihláškou (na později doložené doklady o účasti v soutěži
nebude brán zřetel) doloží úspěšnou účast jednotlivce ve školním / vyšším než
školním kole soutěže, která má jakýkoliv vztah ke gastronomii (1.-3.místo / 1.-5.
místo celkového pořadí), bude počet získaných bodů násoben číslem 0,90.
V případě shodnosti dosaženého počtu bodů bude o pořadí Hodnocení A
rozhodovat prospěch v prvním, případně druhém cizím jazyku, při trvající shodě v








matematice, a to za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
PŠD.
Následně budou uchazečům přidělena pořadová čísla Hodnocení A tak, že nejvyšší
pořadové číslo rovnající se počtu uchazečů obdrží nejúspěšnější uchazeč a dále
budou pořadová čísla uchazečům přidělována sestupně po kroku o hodnotě 1.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit
hodnocení z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí
posledního ročníku plnění PŠD a uchazeči, kteří nejsou státními občany České
republiky, a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění PŠD
odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí pohovoru, ve kterém budou
ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto pohovoru může uchazeč získat nejlépe
takové bodové hodnocení, jaké mohou získat ostatní uchazeči za výsledky
předchozího vzdělávání.
Hodnota nejlepšího možného hodnocení je 180, nejhoršího možného hodnocení
6000 bodů.
Nebudou přijati uchazeči, jejichž bodové hodnocení bude vyšší než 800.

Hodnocení B (dle výsledku přijímací zkoušky)
Budou se konat následující testy přijímací zkoušky formou testů jednotné zkoušky:
český jazyk a literatura
– max. počet bodů 50
matematika a její aplikace
– max. počet bodů 50
I. termín přijímací zkoušky
II. termín přijímací zkoušky

12.4.2018 ( náhradní 10.5. 2018)
16.4.2018 ( náhradní 11.5. 2018)

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce
uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole,
kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.
Dne 27.4. 2018 budou škole zpřístupněny lepší výsledky z testů z prvního a druhého
termínu, které se dle § 60d odst.2 zákona č.561/2004 Sb. zohledňují v hodnocení
uchazeče v přijímacím řízení.
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bude při přijímací zkoušce
postupováno dle doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.










Uchazeči budou podle dosaženého celkového počtu bodů z obou testů seřazeni
sestupně.
Nebudou přijati uchazeči, kteří v testu z českého jazyka a literatury získají méně
než 13 bodů nebo v testu z matematiky a jejích aplikací méně než 8 bodů. Tito
uchazeči nevyhověli kritériím přijímacího řízení.
V případě shodnosti dosaženého počtu bodů bude o pořadí Hodnocení B
rozhodovat úspěšnost dílčí zkoušky z matematiky a jejích aplikací.
Následně budou uchazečům přidělena pořadová čísla Hodnocení B tak, že nejvyšší
pořadové číslo rovnající se počtu uchazečů obdrží nejúspěšnější uchazeč a dále
budou pořadová čísla uchazečům přidělována sestupně po kroku o hodnotě 1.
Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí
vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních
školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Pro tyto
osoby vytvoří škola ve spolupráci s CERMATem pořadí uchazečů na základě
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí
vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních
školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého
jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto
osob ověří rozhovorem, ve kterém tříčlenná komise stanoví výsledek
uspěl/neuspěl. Výsledek „neuspěl“ znamená, že uchazeč nesplnil kritéria
přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat.

Výsledné hodnocení
Hodnoty pro výsledné hodnocení budou vytvořeny takto:
Hodnocení A . 0.4 + Hodnocení B . 0.6



O přijetí uchazečů bude rozhodovat jejich pořadí podle výsledného dosaženého
počtu bodů, dle kterého budou uchazeči řazeni sestupně.
V případě shodnosti výsledného hodnocení bude o pořadí rozhodovat úspěšnost
Hodnocení B.

