
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OBORŮ S VÝUČNÍM LISTEM NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  

pro všechna kola  

 

65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK  

Zaměření: KUCHAŘ – KUCHAŘKA, ČÍŠNÍK – SERVÍRKA, KUCHAŘ – ČÍŠNÍK  

  

TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 22. DUBNA 2021.  
 

I. Základní ustanovení  
 1. Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před 

splněním povinné školní docházky. Uchazeči o přijetí jsou v přijímacím řízení hodnoceni na základě předem stanovených 

bodů – nejvýše 110 bodů  

 2. Celkový počet bodů se stanovuje podle výsledků práce na ZŠ.   
 Bodové hodnocení vychází z aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů 1. pololetí 8. a 9. třídy  

 (nebo 1. pololetí dvou posledních let na základní škole).  

   

   

Tabulka  

průměrný prospěch na ZŠ  body  

1,00 – 1,60  100  

1,61 – 1,80 80 

1,81 – 2,00  60  

2,01 – 2,20 50 

2,21 – 2,35  40  

2,36 – 2,50  30 

2,51 – 2,55  28 

2,56 – 2,60 26 

2,61 – 2,65  24 

2,66 – 2,70 22 

2,71 – 2,75  20 

2,76 – 2,80 18 

2,81 – 2,85  16  

2,86 – 2,90 14 

2,91 – 3,00  12 

3,01 – 3,70 10 

  

Část bodů se odečítá, pokud dostal uchazeč v hodnocených obdobích:  

a) 2. stupeň z chování - odečítá se mu 5 bodů  

b) 3. stupeň z chování - odečítá se mu 10 bodů 

3. Pokud uchazeč předloží vysvědčení z kvarty víceletého gymnázia, počet získaných bodů se násobí koeficientem 2,0 

4. Mimoškolní aktivity (maximálně 10 bodů) 

a) umístění na prvních třech místech v okresním (nebo vyšším) kole olympiád;  

b) ocenění (diplom za umístění, čestné uznání, zvláštní ocenění) v soutěži Gastronomie všemi smysly pořádané SOŠ 

Luhačovice. 

 
  

II. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení:  

1. Požadavkům stanoveným pro přijetí vyhoví uchazeč, který získá během přijímacího řízení 10 ze 110 možných bodů.  

 2. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd, ale i jednotlivých oborů. Proto při 

přijímání ke vzdělávání do těchto oborů rozhoduje pořadí, kterého zájemce dosáhl a které je dáno výhradně počtem 

získaných bodů.  

 3. Pokud dosáhne více uchazečů stejného počtu bodů, je na dané místo v pořadí upřednostněn uchazeč (posloupnost 

vyjmenovaných kritérií je zavazující):  
• hodnocený lepší známkou z chování v obou sledovaných obdobích; 

• s lepším konečným výsledkem v 1. pololetí 8. třídy (nebo předposledním ročníku na ZŠ); 

• s lepším konečným výsledkem v 1. pololetí 9. třídy (nebo posledním ročníku na ZŠ). 

 

 



 

 

 

 

III. Úpravy podmínek přijímacího řízení 

• u uchazeče (tzv. „cizince“) je pro vzdělávání v daném oboru nezbytné, aby byl schopen studovat v českém jazyce; 

• přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR (musí být 

doloženo nejpozději při zahájení vzdělávání); 

• pokud uchazeč (cizinec) nebyl hodnocen pololetně, protože v jeho zemi je vydáváno vysvědčení pouze na konci 

roku, bude započítán průměrný prospěch za poslední ročník ukončený na ZŠ a získané body za průměrný 

prospěch budou vynásobené dvěma; 

• uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání 

rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti 

zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) nejpozději v den, kdy se stane žákem střední školy;  

• Závěrečné vysvědčení z posledního ročníku může nahradit vysvědčení o získání základního vzdělání (kurz pro 

získání základního vzdělání – KZZV).  
 

  

 

 

V Luhačovicích dne 7. ledna 2021 

                                                                                                Ing. Jana Šuráňová 

                                                                                                ředitelka školy, v.r. 

 


