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Příkaz ředitele 

k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání  

s denní formou studia a počty přijímaných žáků 

 

 
Podmínky a kritéria pro přijímání žáků v jednotlivých oborech pro 1. kolo přijímacího řízení 

pro školní rok 2023 – 2024 

 

Pro přijímací řízení byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v platném znění  

§ 59, § 60 a § 165 odst. 2 písm. f), vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovena kritéria výběru žáků  

a uchazečů do Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizace, 

náměstí Svobody 318. 

 

Nabízené obory pro školní rok 2023/2024: 

Kód Obor Délka studia 

Předpokládaný 

počet 

přijímaných 

žáků 

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 4 letý - maturita 23 

65-42-M/01 Hotelnictví  4 letý - maturita 45 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 4 letý - maturita 30 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 2 letý - nástavba 30 

64-41-L/51 Podnikání 2 letý - nástavba 30 

29-54-H/01 Cukrář 3 letý – výuční list 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 letý – výuční list 60 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 3 letý – výuční list 45 

41-53-H/01 Rybář 3 letý – výuční list 10 

41-52-H/01 Zahradník 3 letý – výuční list 30 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 3 letý – výuční list 14 

41-52-E/01 Zahradnické práce 3 letý – výuční list 14 

65-42-M/01 Hotelnictví  1 letý – maturita  30 

29-51-H/01 Výrobce potravin 1 letý – výuční list 30 

29-54-H/01 Cukrář 1 letý – výuční list 30 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 1 letý – výuční list 30 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 1 letý – výuční list 30 

41-53-H/01 Rybář 1 letý – výuční list 30 

41-52-H/01 Zahradník 1 letý – výuční list 18 

 

 

Organizace přijímacího řízení 

Podání přihlášek poštou nebo osobně v kanceláři sekretariátu (2. patro Hotelu Junior, náměstí Svobody 

318 ve Bzenci): do 1. 3. 2023. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na 

sekretariát školy nebo podána na poště. Uchazeč může podat maximálně dvě přihlášky. Celý 

formulář přihlášky pečlivě vyplňte, důležité jsou kontakty, adresa, e-mail, telefon, IZO předcházející 

školy. 

Po ukončení příjmu přihlášek bude zákonným zástupcům nezletilých uchazečů a zletilým uchazečům 

písemně sděleno registrační číslo, pod kterým budou ve výsledkových listinách vedeni.   

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání  

u všech uchazečů. 
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Informace pro uchazeče: 

 

1. Čtyřletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou:  
 

- 16 – 01 – M / 01 Ekologie a životní prostředí       

- 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví   

- 69 – 41 – L /  02 Masér sportovní a rekondiční 

 

Do prvního ročníku mohou být přijati žáci, kteří již ukončili nebo ukončí v tomto školním roce povinnou 

školní docházku.  

Byl-li uchazeč hodnocen na základní škole slovně, musí tato základní škola slovní hodnocení převést 

do známky. Tuto skutečnost uvede základní škola do poznámek. 

Přijímací řízení pro přijímání žáků ze základní školy do středního vzdělání s maturitní zkouškou  

se bude konat ve Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové organizaci  

v termínu uvedeném uchazečem na přihlášce. 

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání  

u všech uchazečů. 

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z předmětu  Český jazyk a literatura a 

písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena v řádném 

termínu na dny 13. a 14. dubna 2023.  

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka a literatury  

na základě podání žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce, pokud je součástí přijímacího řízení. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru, ředitel školy u těchto osob 

prověří pohovorem v termínu 14. dubna 2023.  

 

K přijímací zkoušce budou uchazeči písemně pozváni (také i informace na webu). 

 

Přijímací zkouška pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami: 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení  

a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení 

(ze SPC či PPP) o speciálních vzdělávacích potřebách je nutné doložit zároveň s přihláškou o přijetí  

do 1. března 2023. 

 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 

Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání. 

 

Hodnotí se následující kritéria:  

▪ výsledky jednotné přijímací zkoušky, 

▪ celkový průměr známek na vysvědčení ze všech povinných i povinně volitelných předmětů  

z posledních dvou klasifikačních období základní školy - II. pololetí 8. ročníku ZŠ a I. pololetí  

9. ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,  

nebo z odpovídajících klasifikačních období základní školy i po splnění povinné školní 

docházky, nebo ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč 

získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,  

▪ hodnocení známkou dostatečný nebo nedostatečný z předmětů Český jazyk a literatura, 

Matematika a cizí jazyk uvedených v klasifikačních obdobích základní školy, ve kterých 

uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících klasifikačních 

období základní školy i po splnění povinné školní docházky, nebo ve kterých uchazeč ukončil 

nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před 

splněním povinné školní docházky,  

▪ udělení výchovného opatření ředitele základní školy – snížená známka z chování  

na vysvědčení v základní škole,  
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▪ ukončení základní školy v jiném než 9. ročníku (neplatí pro nadané žáky, kteří tuto 

skutečnost doloží zprávou z poradenského zařízení), 
▪ umístění na soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských a celostátních kolech 

(doklad musí být ověřen ředitelem základní školy). 

 

Bodová ohodnocení jednotlivých kritérií: 

1. Uchazeči konají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury  

a Matematiky. Za jednotnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů, a to 50 bodů 

z části Český jazyk a literatura a 50 bodů části Matematika. 

2. Za celkový průměrný prospěch ze základní školy ze dvou posledních klasifikačních období 

základní školy lze získat maximálně 20 bodů za každé klasifikační období. Bodová hodnocení 

jednotlivých klasifikačních období:  

- průměr 1,00 je ohodnocen 20 body, dále se za každých 0,09 průměrného prospěchu  

nad průměr 1,00 odečítá od hodnoty 20 bodů 1 bod. Celková klasifikace za jedno 

klasifikační období od průměru 2,80 a více je ohodnoceno 0 body. 

3. V případě, že bude uchazeč hodnocen známkou dostatečný nebo nedostatečný z předmětů  

Český jazyk a literatura, Matematika nebo cizí jazyk z posledních dvou klasifikačních období 

základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,  

nebo z odpovídajících klasifikačních období základní školy i po splnění povinné školní 

docházky, nebo ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč 

získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, budou mu  

za každou dostatečnou známku odečteny 2 body a za každou nedostatečnou známku odečteno 

5 bodů.  

4. Uchazečům, kterým bylo uděleno výchovné opatření ředitele základní školy – snížená známka 

z chování na vysvědčení, bude za každý 2. snížený stupeň odečteno 3 body a za každý 3. snížený 

stupeň odečteno 6 bodů.  

5. Uchazečům, kteří ukončí základní školu v jiném než v 9. ročníku, bude odečteno  

10 bodů z počtu získaných bodů popsaných v bodě 2.  

6. Bodová ohodnocení za umístění v soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských  

a celostátních kolech se přiděluje za každou soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže. 

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích je tedy 10 bodů. K uznání bodového nároku musí 

být doložen doklad (např. diplom) ověřený ředitelem základní školy (popř. pověřeným 

pracovníkem ředitelem školy). 

7. Uchazeč, který celkově dosáhne méně než 20 bodů, nebude přijat ke vzdělávání na střední 

škole, jejíž činnost vykonává Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

příspěvková organizace. 

8. Maximální celkový počet dosažených bodů v rámci přijímacího řízení je počet bodů získaný 

součtem ze všech kritérií (150 bodů).  

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit školní přijímací zkoušky v prvním nebo druhém 

termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl 

školní přijímací zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat  

v termínu náhradním. Náhradní školní přijímací zkouška se uskuteční dne 10. května 2023  

(pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín) a 11. května 2023 (pro uchazeče, kteří se řádně 

omluvili na druhý termín).  

 

Pořadí uchazečů: 

Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového bodového hodnocení. 

Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek. V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší celkový 

výsledek školní přijímací zkoušky a lepší prospěchový průměr v I. pololetí posledního ročníku základní 

školy. 
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2. Dvouletých oborů vzdělání nástavbového studia poskytujících střední vzdělání  

s maturitní zkouškou: 
 

- 41 – 45 – L / 51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství   

- 64 – 41 – L / 51 Podnikání 

 

Studium oboru Podnikání a Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství je určeno absolventům 

středního odborného učiliště s výučním listem a je ukončeno maturitní zkouškou.  

Byl-li uchazeč hodnocen na střední škole slovně, musí tato střední škola slovní hodnocení převést  

do známky. Tuto skutečnost uvede střední škola do poznámek. 

Součástí přihlášky pro obor Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství je potvrzení  

o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání u všech uchazečů. Toto neplatí  

pro uchazeče nástavbového oboru Podnikání (nemusí být potvrzena zdravotní způsobilost).  

 

Přijímací řízení pro přijímání žáků ze středního odborného učiliště do středního vzdělání s maturitní 

zkouškou se bude konat ve Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvkové 

organizaci v termínu uvedeném uchazečem na přihlášce. 

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z předmětu  Český jazyk a literatura  

a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena v řádném 

termínu na dny 13. a 14. dubna 2023.  

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka a literatury  

na základě podání žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce, pokud je součástí přijímacího řízení. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru, ředitel školy u těchto osob 

prověří pohovorem v termínu 14. dubna 2023.  

 

Školní přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z Anglického jazyka ve dvou termínech, 

je stanovena v řádném termínu na dny 17. a 18. dubna 2023 

K přijímací zkoušce budou uchazeči písemně pozváni (také i informace na webu). 

 

Přijímací zkouška pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami: 

Na základě doporučení poradenského zařízení ředitel školy uchazeči podmínky uzpůsobí (navýšení 

časového limitu konání testu, zajištění asistenta, zvětšení zadávací dokumentace pro žáky  

se zdravotním postižením apod.). Doporučení (ze SPC či PPP) o speciálních vzdělávacích potřebách je 

nutné doložit zároveň s přihláškou o přijetí do 1. března 2023. 

 

Uchazeč spolu s přihláškou odevzdá i doklady o získání středního vzdělání s výučním listem. Uchazeči, 

kteří ukončí 3 - letý obor vzdělání ve školním roce 2022/2023, doručí kopii výučního listu  

a kopii vysvědčení o závěrečné zkoušce, ověřené příslušnou školou do 01. 09. 2023. Dřívější absolventi 

přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (ověřuje matriční 

úřad nebo pošta). 

 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 

Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání. 

 

Hodnotí se následující kritéria:  

▪ výsledky jednotné přijímací zkoušky, 

▪ výsledek školní přijímací zkoušky,  

▪ celkový prospěchový průměr známek na vysvědčení ze všech povinných i povinně volitelných 

předmětů z  II. pololetí 2. ročníku a z I. pololetí 3. ročníku středního odborného učiliště,  

▪ hodnocení známkou dostatečný a nedostatečný z předmětů Český jazyk a literatura, Matematika 

a cizí jazyk v klasifikačních obdobích dle výše uvedeného bodu, 

▪ udělení výchovného opatření ředitele základní školy – snížená známka z chování  

na vysvědčení ve střední škole,  
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▪ umístění na soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských a celostátních kolech 

(doklad musí být ověřen ředitelem střední školy). 

 

Bodová ohodnocení jednotlivých kritérií: 

1. Uchazeči konají jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a literatury  

a Matematiky. Za jednotnou přijímací zkoušku lze získat maximálně 100 bodů, a to 50 bodů 

z části Český jazyk a literatura a 50 bodů části Matematika. 

2. Uchazeči konají školní přijímací zkoušku v podobě písemného testu z  Anglického jazyka.  

Za školní přijímací zkoušku lze získat maximálně 10 bodů.  

Bodové hodnocení písemné testu:  

- získáno 10 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je přičteno 10 bodů, 

- získáno 9 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je přičteno 9 bodů, 

- získáno 8 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je přičteno 8 bodů, 

- získáno 7 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je přičteno 7 bodů, 

- získáno 6 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je přičteno 0 bodů, 

- získáno 5 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je odečten 1 bod, 

- získány 4 body z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče jsou odečteny 2 body, 

- získány 3 body z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče jsou odečteny 3 body, 

- získány 2 body z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče jsou odečteny 4 body, 

- získán 1 bod z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je odečteno 5 bodů, 

- získáno 0 bodů z testu = do celkového bodového hodnocení uchazeče je odečteno 6 bodů. 

3. Za celkový průměrný prospěch ze střední školy ze dvou klasifikačních období střední školy lze 

získat maximálně 20 bodů za každé klasifikační období. Bodová hodnocení jednotlivých 

klasifikačních období:  

- průměr 1,00 je ohodnocen 20 body, dále se za každých 0,1 průměrného prospěchu nad 

průměr 1,00 odečítá od hodnoty 20 bodů 1 bod. Celková klasifikace za jedno klasifikační 

období od průměru 3,00 a více je ohodnoceno 0 body. 

4. V případě, že bude uchazeč hodnocen známkou dostatečný a nedostatečný z předmětů  

Český jazyk a literatura, Matematika nebo cizí jazyk v klasifikačních obdobích  

ve II. pololetí 2. ročníku a z I. pololetí 3. ročníku středního odborného učiliště, budou mu  

za každou dostatečnou známku odečteny 2 body a za každou nedostatečnou známku odečteno 

5 bodů.  

5. Uchazečům, kterým bylo uděleno výchovné opatření ředitele střední školy – snížená známka  

z chování na vysvědčení, bude za každý 2. stupeň odečteno 3 body a za každý 3. stupeň bude 

odečteno 6 bodů.  

6. Bodová ohodnocení za umístění v soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských  

a celostátních kolech se přiděluje za každou soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže. 

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích je tedy 10 bodů. K uznání bodového nároku musí 

být doložen doklad (např. diplom) ověřený ředitelem střední školy (popř. pověřeným 

pracovníkem ředitelem školy). 

7. Uchazeč, který celkově dosáhne méně než 25 bodů, nebude přijat ke vzdělávání na střední 

škole, jejíž činnost vykonává Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 

příspěvková organizace. 

8. Maximální celkový počet dosažených bodů v rámci přijímacího řízení je počet bodů získaný 

součtem ze všech kritérií (160 bodů). 

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit školní přijímací zkoušky v prvním nebo druhém 

termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl 

přijímací zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat  

v termínu náhradním. Náhradní školní přijímací zkouška se uskuteční dne 10. května 2023  

(pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín) a 11. května 2023 (pro uchazeče, kteří se řádně 

omluvili na druhý termín). 

Pořadí uchazečů: 

Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového bodového hodnocení. 

Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek. V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší celkový 

výsledek školní přijímací zkoušky a lepší prospěchový průměr z I. pololetí posledního ročníku středního 

vzdělávání.  
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3. Tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 
 

- 29 – 54 – H / 01 Cukrář        

- 65 – 51 – H / 01 Kuchař – číšník 

- 41 – 56 – H / 01 Lesní mechanizátor      

- 41 – 53 – H / 01 Rybář             

- 41 – 52 – H / 01 Zahradník                 

 

Do prvního ročníku mohou být přijatí žáci, kteří již ukončili nebo ukončí v tomto školním roce povinnou 

školní docházku.  

 

Přijímací zkouška se nekoná. 

 

Byl-li uchazeč hodnocen na základní škole slovně, musí tato základní škola slovní hodnocení převést 

do známky. Tuto skutečnost uvede základní škola do poznámek. 

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání  

u všech uchazečů. 

 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 

Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání. 

 

Hodnotí se následující kritéria:  

▪ celkový průměr známek ze všech povinných i povinně volitelných předmětů z posledních dvou 

klasifikačních období základní školy - II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku,  

ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo zodpovídajících 

klasifikačních období ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,  

nebo ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo 

získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, 

▪ udělení výchovného opatření ředitele základní školy – snížená známka z chování  

na vysvědčení v základní škole,  

▪ ukončení základní školy v jiném než 9. ročníku (neplatí pro nadané žáky, kteří tuto 

skutečnost doloží zprávou z poradenského zařízení), 
▪ umístění na soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských a celostátních kolech 

(doklad musí být ověřen ředitelem základní školy). 

 

Bodová ohodnocení jednotlivých kritérií: 

1. Za celkový průměrný prospěch ze základní školy ze dvou klasifikačních období základní školy 

lze získat maximálně 25 bodů za každé klasifikační období, celkem lze tedy získat 50 bodů. 

Bodová hodnocení jednotlivých klasifikačních období: průměr 1,00 je ohodnocen 25 body, dále 

se za každých 0,1 průměrného prospěchu nad průměr 1,00 odečítá od hodnoty 25 bodů 1 bod. 

Vysvědčení od průměru 3,50 a více je ohodnoceno 0 body. 

2. Uchazečům, kterým bylo uděleno výchovné opatření ředitele základní školy – snížená známka 

z chování na vysvědčení, bude za každý 2. stupeň odečteno 3 body a za každý 3. stupeň odečteno 

5 bodů.  

3. Uchazečům, kteří ukončí základní školu v jiném než v 9. ročníku, bude odečteno  

10 bodů z počtu získaných bodů popsaných v bodě 1.  
4. Bodová ohodnocení za umístění v soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských  

a celostátních kolech se přiděluje za každou soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže. 

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích je tedy 10 bodů. K uznání bodového nároku musí 

být doložen doklad (např. diplom) ověřený ředitelem základní školy (popř. pověřeným 

pracovníkem ředitelem školy). 

5. Maximální celkový počet dosažených bodů v rámci přijímacího řízení je 60. Podle počtu bodů 

bude sestaveno sestupné pořadí uchazečů.  
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Pořadí uchazečů: 

Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového bodového hodnocení. 

Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek.  

V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší průměrná známka z I. pololetí posledního ročníku 

základní školy, v případě rovnosti průměrů pak lepší průměrná známka z českého jazyka a literatury. 

 

 

 

4. Tříletých oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem: 
 

- 29 – 51 – E / 01 Potravinářská výroba     

- 41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce 

 

Do prvního ročníku mohou být přijatí žáci, kteří již ukončili nebo ukončí v tomto školním roce povinnou 

školní docházku.  

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání  

u všech uchazečů. 

 

Přijímací zkouška se nekoná. 

 

Obory jsou určeny především žákům, jejichž vzdělávání se uskutečňovalo dle školního vzdělávacího 

programu speciální školy.  

 

Byl-li uchazeč hodnocen na základní škole slovně, musí tato základní škola slovní hodnocení převést 

do známky. Tuto skutečnost uvede základní škola do poznámek. 

 

Nedílnou součástí přihlášky a podmínkou k zařazení do oboru vzdělání Potravinářská výroba  

a Zahradnické práce je vyjádření SPC (Speciální pedagogické centrum) dle místa trvalého 

bydliště o doporučení žáka ke studiu zvoleného oboru vzdělání. Tyto obory vzdělání jsou určeny 

přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (absolventi programu speciální školy, 

nebo s psychologickým doporučením). Toto vyjádření je nutné odevzdat již s přihláškou. 

 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 

Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání. 

 

Hodnotí se následující kritéria: 

▪ celkový průměr známek ze všech povinných i povinně volitelných předmětů z posledních dvou 

klasifikačních období základní školy - II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku,  

ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků 

základní školy i po splnění povinné školní docházky, nebo ve kterých uchazeč ukončil nebo 

ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním 

povinné školní docházky, 

▪ udělení výchovného opatření ředitele základní školy – snížená známka z chování  

na vysvědčení v základní škole, 

▪ umístění na soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských a celostátních kolech 

(doklad musí být ověřen základní školou). 

 

Bodová ohodnocení vysvědčení: 

1. Za průměrný prospěch ze základní školy lze získat maximálně 25 bodů za každé vysvědčení, 

celkem lze tedy získat 50 bodů. 

2. Bodová ohodnocení jednotlivých klasifikačních období: průměr do 1,00 je ohodnocen 25 body, 

dále se za každých 0,1 průměrného prospěchu sráží 1 bod. Vysvědčení od průměru 3,50 a více 

je ohodnoceno 0 body. 
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3. Uchazečům, kterým bylo uděleno výchovné opatření ředitele základní školy – snížená známka 

z chování na vysvědčení, bude za každý 2. stupeň odečteno 3 body a za každý 3. stupeň odečteno 

5 bodů.  

4. Bodová ohodnocení za umístění v soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských  

a celostátních kolech se přiděluje za každou soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže. 

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích je tedy 10 bodů. K uznání bodového nároku musí 

být doložen doklad (např. diplom) ověřený ředitelem základní školy (popř. pověřeným 

pracovníkem ředitelem školy). 

5. Maximální celkový počet dosažených bodů v rámci přijímacího řízení je 60.  

 

 

 

Pořadí uchazečů: 

Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového bodového hodnocení. 

Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek.  

V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší prospěchový průměr z I. pololetí posledního ročníku 

základní školy, v případě rovnosti průměrů pak lepší průměrná známka z českého jazyka a literatury. 

 

 

 

5. Oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou – zkrácené studium (1 rok): 
 

- 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví 

 

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru 

vzdělání. 

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání  

u všech uchazečů. 

 

Přijímací zkouška se nekoná. 

 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 

Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v daném oboru vzdělávání. 

 

Hodnotí se následující kritéria: 

▪ Celkový průměr známek na vysvědčení ze všech povinných i povinně volitelných předmětů  

z  II. pololetí 3. ročníku a z I. pololetí 4. ročníku střední školy, 

▪ umístění na soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských a celostátních kolech 

(doklad musí být ověřen ředitelem střední školy). 

 

Bodová ohodnocení jednotlivých kritérií: 

1. Za průměrný prospěch ze střední školy lze získat maximálně 25 bodů za každé klasifikační 

období, celkem lze tedy získat 50 bodů. 

2. Bodová ohodnocení jednotlivých klasifikačních období: průměr 1,00 je ohodnocen 25 body, 

dále se za každých 0,1 průměrného prospěchu nad průměr 1,00 odečítá 1 bod. Vysvědčení  

od průměru 3,50 a více je ohodnoceno 0 body. 

3. Bodová ohodnocení za umístění v soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských  

a celostátních kolech se přiděluje za každou soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže. 

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích je tedy 10 bodů. K uznání bodového nároku musí 

být doložen doklad (např. diplom) ověřený ředitelem střední školy (popř. pověřeným 

pracovníkem ředitelem školy). 

4. Maximální celkový počet dosažených bodů v rámci přijímacího řízení je 60.  
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Pořadí uchazečů: 

Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového bodového hodnocení. 

Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek.  

V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku 

středního vzdělávání, v případě rovnosti průměrů pak lepší průměrná známka z českého jazyka  

a literatury. 

 

 

 

6. Oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem – zkrácené studium (1 rok): 
 

- 29 – 51 – H / 01 Výrobce potravin 

- 29 – 54 – H / 01 Cukrář       

- 65 – 51 – H / 01 Kuchař – číšník   

- 41 – 56 – H / 01 Lesní mechanizátor      

- 41 – 53 – H / 01 Rybář   

- 41 – 52 – H / 01 Zahradník 

                                                    

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo  

pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu příslušného oboru vzdělání  

u všech uchazečů. 

 

Přijímací zkouška se nekoná. 

 

Zásady vyhodnocení přijímacího řízení: 

Požadavkům stanoveným pro přijetí ke studiu vyhoví uchazeč, který absolvuje celé přijímací řízení. 

Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání. 

 

Hodnotí se následující kritéria:  

▪ Celkový průměr známek na vysvědčení ze všech povinných i povinně volitelných předmětů  

z  II. pololetí 2. ročníku a z I. pololetí 3. ročníku střední odborné školy nebo II. pololetí  

3. ročníku a I. pololetí 4. ročníku střední školy. 

▪ umístění na soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských a celostátních kolech 

(doklad musí být ověřen ředitelem střední školy). 

 

Bodová ohodnocení jednotlivých kritérií: 

1. Za průměrný prospěch ze střední školy lze získat maximálně 25 bodů za každé klasifikační 

období, celkem lze tedy získat 50 bodů. 

2. Bodová ohodnocení jednotlivých klasifikačních období vysvědčení: průměr 1,00 je ohodnocen 

25 body, dále se za každých 0,1 průměrného prospěchu nad průměr 1,00 odečítá 1 bod. 

Vysvědčení od průměru 3,50 a více je hodnoceno 0 body. 

3. Bodová ohodnocení za umístění v soutěžích do 3. místa na soutěžích v okresních, krajských  

a celostátních kolech se přiděluje za každou soutěž 5 bodů, max. započteny 2 soutěže. 

Maximální počet bodů za umístění v soutěžích je tedy 10 bodů. K uznání bodového nároku musí 

být doložen doklad (např. diplom) ověřený ředitelem střední školy (popř. pověřeným 

pracovníkem ředitelem školy). 

4. Maximální celkový počet dosažených bodů v rámci přijímacího řízení je 60.  

 

Pořadí uchazečů: 

Součtem všech dosažených bodů je stanoveno pořadí uchazečů dle celkového bodového hodnocení. 

Vyšší bodový součet znamená lepší výsledek.  

V případě shodného počtu bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch z I. pololetí posledního ročníku 

středního vzdělávání, v případě rovnosti průměrů pak lepší průměrná známka z českého jazyka  

a literatury. 
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Vyhodnocení a výsledky přijímacího řízení 

 
Pořadí přijatých uchazečů hlásících se do oboru s maturitní zkouškou podle výsledku hodnocení 

přijímacího řízení, bude vyvěšeno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem na 

veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy 

www.sosbzenec.cz).  

Pořadí přijatých uchazečů hlásících se do oboru bez maturitní zkoušky podle výsledku hodnocení 

přijímacího řízení, bude vyvěšeno dne 24. dubna 2023 na veřejně přístupném místě ve škole  

a způsobem umožňující dálkový přístup (webové stránky školy www.sosbzenec.cz). 

 

 

Převzetí rozhodnutí 
 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydána v budově školy a to dne 24. dubna 2023 pro obory bez 

přijímací zkoušky a dne 2. května 2023 pro obory s přijímací zkouškou. 

V případě, kdy si zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně nepřevezme 

rozhodnutí o nepřijetí, bude zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče 

rozhodnutí zasláno do vlastních rukou prostřednictvím služeb České pošty, s. p.  

 

Přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí  podle § 60 školského zákona 

doručením zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne,  

kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí.  

 

 

Další kola přijímacího řízení 
 

Druhá a další kola přijímacího řízení se budou konat pouze v případě nenaplnění stanoveného počtu 

uchazečů do tříd jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání v I. kole přijímacího řízení. Termíny, 

do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání pro další kola, budou zveřejněny nejpozději 

k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. 

 

 

 

 

 

V Bzenci, dne 30. 01. 2023              Mgr. Libor Marčík v.r. 

     ředitel školy 

http://www.sosbzenec.cz/
http://www.sosbzenec.cz/

