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Tříleté učební obory E s výučním listem (denní forma) – počty přijímaných 
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby    24 

 
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor doložená 
lékařským posudkem na přihlášce. Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou 
hodnoceni dle § 60d odst.1 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění takto: 

 
• hodnocení dle vysvědčení z předchozího vzdělávání, 
• další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, 

kterými budou případné úspěchy dosažené v soutěžích. 
  
 Uchazečům bude v přijímacím řízení stanoven počet bodů takto: 

( P1 + P2 ) . K1 . K2 . 100, kde 
 

P1 průměrný prospěch z povinných předmětů kromě předmětů výchovného 
zaměření * za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky 
(dále jen PŠD) 

P2 průměrný prospěch z povinných předmětů kromě předmětů výchovného 
zaměření za 1. pololetí posledního ročníku PŠD 

 
K1 1,0 uchazeči ukončující PŠD 9. ročníkem vzdělávacího programu, jehož 

 součástí je výuka cizího jazyka jako povinného předmětu, a to 
 minimálně v posledních dvou ročnících tohoto vzdělávacího 
 programu 

 1,5 uchazeči ukončující PŠD 8. ročníkem vzdělávacího programu, jehož 
 součástí je výuka cizího jazyka jako povinného předmětu, a to 
 minimálně v posledních dvou ročnících tohoto vzdělávacího 
 programu 

 2,0 uchazeči ukončující PŠD 7. nebo nižším ročníkem vzdělávacího 
 programu nebo ukončující PŠD ve vzdělávacím programu, jehož 
 součástí není výuka cizího jazyka jako povinného předmětu. 

 
K2  1,2 o jeden stupeň snížené hodnocení chování za 2. pololetí 

 předposledního nebo 1. pololetí posledního ročníku PŠD 
  1.5 o dva stupně snížené hodnocení chování za 2. pololetí  
  předposledního nebo 1. pololetí posledního ročníku PŠD 
 
* Za předměty výchovného zaměření budou pro účely přijímacího řízení 
považovány předměty vycházející z těchto vzdělávacích oborů RVP pro základní 
vzdělávání:  - hudební (taneční) výchova, 
   - výtvarná výchova, 
   - tělesná výchova.    
     

• O přijetí uchazečů bude rozhodovat jejich pořadí podle celkového dosaženého 
počtu bodů, dle kterého budou uchazeči řazeni vzestupně. 

• V případě shodnosti dosaženého počtu bodů bude při rozhodnutí o přijetí 
přihlédnuto k prospěchu v předmětech výchovného zaměření za 2. pololetí 
předposledního a 1. pololetí posledního ročníku PŠD. 

• 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.-5.místo / 1.-
10. místo celkového pořadí), bude počet získaných bodů násoben číslem 0.90. 

• 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 bodů, nejhoršího možného 
hodnocení 3500 bodů. 


