
Kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání ve Střední škole hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. 

 pro školní rok 2023/2024  

Obor vzdělávání dle RVP 65-41-L/51 Gastronomie – nástavbové studium (ŠVP Gastronomické služby) 

Podmínky pro přijetí: 

- získání výučního listu v oborech 65-51-H/01 Kuchař – číšník; 65-52-H/001 Kuchař; 65-53-H/001 Číšník, ser-

vírka; 65-51-H/002 nebo 006 Kuchař – číšník pro pohostinství, 65-51-H/004 Kuchař-číšník příprava jídel 

nebo 65-51-H/007 Hostinský, 

- zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v oboru Gastronomie potvrzená lékařem a doložená lékař-

ským posudkem, 

- účast na jednotné přijímací zkoušce,  

- dosažení stanoveného minimálního počtu bodů za celé přijímací řízení, 

- u žáků cizinců podle § 1 odst. 1 zákona  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec“) vykonání ústního ověření zna-
losti českého jazyka, 

- dosažení celkového pořadí do 30. místa (včetně). 

Počet míst v 1. kole:     30 (místo vzdělávání Teplice nad Metují) 

Termíny přijímací zkoušky 1. kolo:     13. a 14. 4. 2023 

Kritéria pro přijetí 

1. Výsledky předchozího vzdělávání 

2. Výsledky přijímací zkoušky 

3. Doložení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umís-

tění v soutěžích na minimálně okresní úrovni, kladné výstupní hodnocení ze ZŠ apod.) 

 

ad 1. Výsledky předchozího vzdělávání (max. 50 bodů):   

- sleduje se prospěch v 2. pololetí 2. ročníku (váha 40%) a v 1. pololetí 3. ročníku (váha 60%) v oborech vzdělání 

uvedených v podmínkách pro přijetí v předmětech odpovídajících CJL, 1. CIJ, 2. CIJ, OBV, MAT, EKO, POV, TEC, 

STO a ODV*, 

- bodování:  

o za každou výbornou se připočítává 5 bodů, za chvalitebnou 3 bodů, dobrou 1 bod, dostatečnou 0 

bodů  

o za každou nedostatečnou se odečítá 5 bodů.  

o výsledkem je bodově ohodnocený ukazatel „celkový prospěch“, který získáme podle vzorce: CP = 

(bodově ohodnocený prospěch za 2. pol. předposledního ročníku * 0,4) + (bodově ohodnocený 

prospěch za 1. pol. posledního ročníku * 0,6) 

- za 2. stupeň z chování na vysvědčení za 2. pololetí posledního a 1. pololetí předposledního ročníku SŠ se 

odečítá 5 bodů, za 3. stupeň z chování 10 bodů (za každé vysvědčení samostatně) 

 

ad 2. Výsledky přijímací zkoušky: 

- přijímací zkouška má formu má formu Jednotné přijímací zkoušky, kterou zveřejňuje Cermat, skládá ze dvou 

písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky, celkem je možno získat 100 bodů,  

- u žáků cizinců  se konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka na žádost promíjí, všichni cizinci 
musejí vykonat ústní ověření znalostí českého jazyka (kritéria viz příloha č. 1); 

- pokud uchazeč nedosáhne v souhrnu minimálně 33 bodů, nebude přijat. 

 

 



 

ad 3. Další skutečnosti: 

- Účast ve vědomostních, odborných soutěžích a olympiádách (obsahově souvisejících se vzděláváním v HO-

REGAS) během posledních dvou let vzdělávání na SŠ (v případě certifikátů rozhoduje délka vzdělávacího 

kurzu). Za potvrzenou účast v okresním kole vědomostní, odborné soutěže či olympiády může uchazeč zís-

kat 1 bod, umístí-li se v takovéto soutěži na 1. - 3. místě, získá 5 bodů. Za potvrzenou účast v krajském kole 

vědomostní, odborné soutěže či olympiády může uchazeč získat 2 body, umístí-li se v takovéto soutěži na 

1. - 3. místě, získá 10 bodů. Takto získané body se započítávají do maximální výše 10 bodů. Potvrzení o 

účasti (případném umístění) v soutěžích a olympiádách, dále kopie získaných certifikátů lze přiložit k při-

hlášce nebo odevzdat v kanceláři školy nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Potvrzení může mít formu 

diplomu či výsledkové listiny z příslušné soutěže nebo ho může škola. 

Celkový bodový zisk 

Celkový bodový zisk vznikne sečtením bodů za výsledky předchozího vzdělávání (max. 50 b), výsledky přijímací 

zkoušky (max. 100 b.) a potvrzených dalších skutečností (max. 10 b.) Výsledné pořadí je dáno počtem dosažených 

bodů /více bodů = lepší pořadí/. Pro přijetí je třeba kladného bodového zisku.  Při rovnosti dosažených bodů budou 

rozhodující lepší výsledky v jazykovém vzdělávání dosaženém v 2. pololetí 2. ročníku (nejdříve v ČJL, potom 1. CIJ a 

nakonec 2. CIJ, pokud se ve škole 2. CIJ nevyučuje, přihlédne se k výsledkům v jazykovém vzdělání za 1. pololetí 3. 

ročníku v pořadí ČJL, 1. CIJ). 

 

 

*Poznámka: CJL- český jazyka a literatura, CIJ – cizí jazyk, OBV - občanská výchova, MAT – matematika, EKO – eko-

nomika, ODV – odborný výcvik, POV – potraviny a výživa, TEC – technologie, STO - stolničení  

 
 
Teplice nad Metují 18. ledna 2023      Ing. Petra Jansová, ředitelka školy  
 
 
Příloha č. 1: Kritéria pro vykonání ústního ověření znalostí českého jazyka pro žáky „cizince“ 

 


		2023-01-18T11:12:51+0100
	Ing. Petra Jansová




