Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Masarykovo nám. 2, 509 27 Nová Paka

Kritéria pro přijetí uchazečů do denní formy oboru vzdělání s maturitní zkouškou
65 – 42 – M/ 01 Hotelnictví ( ŠVP Hotelnictví a turismus)
pro školní rok 2022/2023
Kritéria pro přijetí jsou stanovená ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke
střednímu vzdělávání, v platném znění a Sdělení Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním
roce 2021/2022, č. j. MSMT-22 753/2021-1 (dále jen Sdělení).
Přijímací řízení se uskuteční v souladu s § 60b odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., (školský
zákon) a v souladu se Sdělením
ve středu 27. dubna 2022
1. Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 se v souladu s § 60 odst. 5 zák. č.
561/2004 Sb., (školský zákon) uskuteční formou jednotné přijímací zkoušky.
2. Stanovená kritéria pro přijetí vychází z § 60d zákona č. 561/2004 Sb., (školský
zákon).
3. Jednotné přijímací zkoušky se účastní všichni uchazeči, kteří v řádném termínu (do 1.
března 2022 – pro 1. kolo přijímacího řízení) podají přihlášku. Uchazeč na přihlášce
zřetelně označí pořadí obou zvolených škol, na které si podává přihlášku, a tím
jednoznačně vymezí termín konání jednotné přijímací zkoušky. Stanovený termín
závazně potvrdí i na návratce, která tvoří součást registračního dopisu.
4. Jednotné přijímací zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných
testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
v rozsahu vzdělávacího programu ZŠ. Výsledkům této zkoušky je přiřazena 60%
validita (ČjL 30%, Ma 30%).
4.1
Termíny konání testů:
1. termín
úterý 12. dubna 2022
2. termín
středa 13. dubna 2022
1. náhradní termín
úterý 10. května 2022
2. náhradní termín
středa 11. května 2022

5) Validita zbývajících 40% je tvořena v souladu s § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
(hodnocení prospěchu vychází z I. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání).

5.1) Pro přijímací řízení jsou stanovena pro všechny uchazeče tato závazná kritéria:
5.1.1) ukončení povinné školní docházky -v 9. ročníku
70 bodů
-v 8. ročníku
25 bodů
-v 7. ročníku
5 bodů
5.1.2) průměrný prospěch v I. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání
-průměr 1,0
100 bodů
-dále za každé zhoršení prospěchu o 0,1
- 5 bodů
(průměrný prospěch matematicky zaokrouhlen na 1 desetinné místo)
5.1.3) prospěch ze tří profilových předmětů (ČJ, CJ, M) v I. pololetí posledního
ročníku základního vzdělávání
-stupeň 1
10 bodů (za každý předmět)
-stupeň 2
5 bodů
-stupeň 3
0 bodů
-stupeň 4
- 10 bodů
-stupeň 5
- 20 bodů
5.1.4) hodnocení chování v I. pololetí 9. ročníku ZŠ
- 2.stupeň z chování - 10 bodů
- 3.stupeň z chování - 20 bodů
5.1.5.) v případě rovnosti bodů na místech rozhodných pro přijetí či nepřijetí uchazeče
bude použito v souladu s § 60d odst. 1 písm. d) kritérium dalších skutečností
osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (účast na soutěžích,
olympiádách,…) – každá doložená aktivita
na úrovni školy
+ 1 bod
na úrovni okres
+ 5 bodů
na vyšší úrovni
+ 10 bodů
Kritérium 5.1.5. bude v rámci přijímacího řízení využito pouze pro rozlišení bodové
rovnosti v pásmu rozhodujícím pro přijetí, nebo nepřijetí uchazeče.
5.1.6.) Tabulka přepočtu bodů v rámci přijímacího řízení

Český jazyk a liter.
Matematika
Ukončení ZŠ
Celkový průměr
Profilové předměty
Schopnosti, vědomosti,..
SUMA
Přepočtový koeficient
Celkem
%

Kritérium č. 1
Přijímací zkouška
(počet bodů max)
50
50
0
0
0
0
100
x3
300
60

Kritérium č. 2
Kritérium č. 3
Předchozí výsledky vzděl. Skutečnosti osvědčující
(počet bodů max)
(počet bodů max)
0
0
0
0
70
0
100
0
30
0
0
40
200
40
200
40

40

Pozn.: Kritérium č. 3 je pomocné kritérium a bude využito v souladu s bodem 5.1.5.
Kritérií pro PŘ.
Celkové pořadí bude určeno matematickým součtem bodů ze všech kritérií u
jednotlivých uchazečů. Přijato bude 29 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem, 1 místo
bude ponecháno pro potřeby odvolacího řízení. Minimální počet bodů pro úspěšnost
přijímacího řízení je stanoven na 160 bodů.
6.
7.

Předpokladem přijetí uchazeče je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti
uchazeče pro obor vzdělávání Hotelnictví (doložení na přihlášce).
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce případné vyjádření
školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací
zkoušky.
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