Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku pro
školní rok 2018/2019.

Obecná ustanovení
Přihlášky se podávají do 1. března 2018 na tiskopisech vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které
jsou k dispozici na následujících odkazech:

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Součástí přihlášky jsou vzdělávací výsledky z posledních dvou ročníků ZŠ (nebo odpovídajících ročníků gymnázia). Pro
nástavbové studium vzdělávací výsledky z pololetí (v případě uchazeče, který již ukončil střední stupeň vzdělání z
konce) třetího ročníku oboru, zakončeného výučním listem. Do průměrného prospěchu se nezapočítává hodnocení
chování žáka.
Předpokladem ke studiu je splnění povinné školní docházky, případně získání vyššího stupně vzdělání (u nástavbového
studia vyučení v oboru) a zdravotní způsobilost, kterou potvrdí na přihlášce ke studiu praktický lékař uchazeče.
Specifické vývojové poruchy učení nejsou v rozporu s podmínkou přijetí ke studiu.
Uchazeči budou na základě řádně zaslané a vyplněné přihlášky zařazeni do přijímacího řízení. Uchazečům, zařazeným
do přijímacího řízení oznámí škola nejpozději do 28. března 2018 písemnou formou kód, pod kterým budou
zveřejňovány výsledky přijímacího řízení ve veřejně přístupném seznamu. Uchazeči o studium, pro které se budou
konat jednotné přijímací zkoušky, obdrží společně s kódem i pozvánku k jejich vykonání. Na pozvánce bude uveden
termín a čas konání přijímací zkoušky a adresa zkušebního místa, včetně všech dalších potřebných informací.
Žák cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání
rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního
vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky, který vydala zahraniční škola v případě uchazeče,
který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole. V případě dokladů vyhotovených v jiném než
českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve
slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu rozešle škola uchazečům písemnou formou.
Přijetí ke studiu oznámí škola veřejně přístupným seznamem přijatých a nepřijatých uchazečů. Oznámení bude
zveřejněno písemně na vývěsce školy a na webové stránce školy www.hskm.cz
- pro obory bez přijímací zkoušky dne 22. dubna 2018
- pro obory s přijímací zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky Centrem, nejpozději
do 1. května 2018.
Od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů běží lhůta 10 pracovních dnů na potvrzení zájmu o studium
formou odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl
vzdělávat se ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10
dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek nelze vzít zpět. Jedinou výjimkou je případ, kdy byl uchazeč přijat ke studiu na jiné škole formou odvolání
proti nepřijetí, nebo v případě, že ho poprvé uplatnil na konzervatoři nebo střední škole v oboru vzdělání s talentovou
zkouškou.

Předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2018/2019:
Uchazeči budou přijímáni do jednotlivých oborů vzdělávání na základě splnění kritérií přijímacího řízení do uvedeného
počtu přijímaných žáků v oboru s rezervou na odvolání.

Obor
kód oboru

školní vzdělávací program

65-42-M/01

Hotelnictví

Zaměření

Hotelnictví a cestovní ruch

65-41-L/01

Gastronomie

Zaměření

Kuchař – číšník

Zaměření

Kuchař - číšník pro wellness

29-54-H/01

Počet
přijímaných
žáků v oboru

Konání
přijímacích
zkoušek

60

Ano

30

Ano

Cukrář

30

Ne

41-53-H/02

Jezdec a chovatel koní

30

Ne

65-51-H/01

Kuchař- číšník

Zaměření

Kuchař – číšník

Zaměření

Kuchař

50

Ne

Zaměření

Číšník

29-53-H/01

Pekař

10

Ne

66-51-H/01

Prodavač

15

Ne

41-52-H/02

Zahradník

10

Ne

65-51-E/01

Stravovací
služby

14

Ne

Zaměření

Kuchařské práce

23-51-E/01

Strojírenské práce

Zaměření

Zámečnické práce a údržba

8

Ne

36-67-E/01

Zednické práce

8

Ne

29-51-E/01

Potravinářská výroba

Zaměření

Cukrářské práce

14

Ne

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

6

Ne

64-41-L/51

Podnikání

30

Ano

a

ubytovací

Kritéria přijímacího řízení
A) Kritéria pro první kolo přijímacího řízení
1) Pro obory ukončené maturitní zkouškou (obory 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-41-L/01 Gastronomie a 64-41-L/51
Podnikání - nástavbové studium)
Pro uchazeče o studium s maturitní zkouškou je pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení nutné vykonat jednotnou
přijímací zkoušku.
Pro uchazeče o studium s maturitní zkouškou znamená konání jednotné přijímací zkoušky absolvování didaktického
testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy,
případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku na
každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu.
Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů (např. zdravotních) nedostaví a podá řediteli školy do tří dnů
písemnou omluvu, bude mít možnost konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
Do oborů ukončených maturitní zkouškou budou přijímáni uchazeči do stanoveného počtu podle pořadí, které bude
stanoveno z výsledků přijímací zkoušky (váha 60% - 30% ČJ a 30% Mat) a výsledků předchozího vzdělání (váha 40%),
přičemž žádný předmět nesmí být na posledním vysvědčení hodnocen stupněm nedostatečný (nutná podmínka pro
přijetí).
Do nástavbového studia budou přijímáni uchazeči do stanoveného počtu podle pořadí, které bude stanoveno z výsledků
přijímací zkoušky (váha 60% - 30% ČJ a 30% Mat) a výsledků předchozího vzdělání (váha 40%). Za výsledek
předchozího vzdělání se považuje průměr známek v pololetí třetího ročníku (případně konce třetího ročníku, jedná-li se
o uchazeče s ukončeným třetím ročníkem) oboru vzdělání, zakončeného výučním listem. Přijetí je podmíněné
otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 12. Maximální průměr prospěchu ve výsledku předchozího
vzdělání je stanoven na 2,5, přičemž v případě, že je žák z určitého předmětu nehodnocen, je mu z tohoto předmětu
započítána známka nedostatečná.
TERMÍNY JEDNOTNÝCH ZKOUŠEK
Řádný
1. termín: 12. dubna 2018
2. termín: 16. dubna 2018
Náhradní
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018
Žádnou další vlastní zkoušku či pohovor nebude škola realizovat, s výjimkou žáků či uchazečů s cizí státní příslušností,
kteří na základě své žádosti nebudou konat test z českého jazyka, ale vykonají ústní pohovor.
Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení:
Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce:
Uchazeči, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou tuto skutečnost v přihlášce,
ke které přiloží doporučení školského poradenského zařízení.
Celkové výsledky přijímacího řízení budou sestaveny v souladu s kritérii uvedenými v § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ukázkové testy jsou již nyní k dispozici na webových stránkách CERMATu. Podrobné informace o přijímacím řízení
budou k dispozici na Informačním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje www.zkola.cz
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání na jejich žádost promíjí test z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří
rozhovorem a uchazeči přidělí v souladu s jeho aktuálním výkonem počet bodů, který odpovídá úrovni znalostí z
českého jazyka.
Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami musí předložit k přihlášce o studium odborný posudek školského
poradenského zařízení s doporučením vhodného postupu při přijímacím řízení. Každý případ bude pak posuzován
individuálně a případně konzultován s příslušným školským poradenským zařízením.

V případě rovnosti pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí jejich úspěšnost u přijímací zkoušky
z českého jazyka, poté z přijímací zkoušky z matematiky, poté z průměru pololetí 9 třídy, konce osmé třídy a pololetí
osmé třídy.
Informace o přijímacím řízení podá: Ing. Zezuláková, Tel.: 573 504 602, e-mail: vera.zezulakova@hskm.cz
2) Pro obory „H“ ukončené výučním lisem:
29-54-H/01
41-53-H/02
65-51-H/01
29-53-H/01
66-51-H/01
41-52-H/02

Cukrář
Jezdec a chovatel koní
Kuchař- číšník
Pekař
Prodavač
Zahradník

Pro přijetí do oborů vzdělávání „H“ budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení podle pořadí, které bude
určené podle hodnocení na vysvědčení z pololetí a konce osmé třídy a pololetí deváté třídy (případně odpovídajících
ročníků víceletého gymnázia), vyjádřené součtem studijních průměrů. U oborů 29-53-H/01 Pekař, 66-51-H/01 Prodavač,
41-52-H/02 Zahradník je podmínkou přijetí dokončení povinné školní docházky.
U oboru 65-51-H/01 Kuchař- číšník je třeba na přihlášce uvést, do kterého zaměření se uchazeč hlásí (kuchař-kuchařka,
nebo číšník-servírka, nebo kuchař, číšník - kuchařka, servírka)
Pro obory vzdělání zakončené výučním listem se přijímací zkouška nekoná.
3) Pro obory „E“ ukončené výučním lisem:
65-51-E/01
23-51-E/01
36-67-E/01
29-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby - zaměření: Kuchařské práce
Strojírenské práce - zaměření: Zámečnické práce a údržba
Zednické práce
Potravinářská výroba - zaměření: Cukrářské práce

Pro přijetí do „učebních“ oborů E budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení na základě podané přihlášky,
doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst.
9 školského zákona a splnění povinné školní docházky. Přijímáni budou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s
přiznanými podpůrnými opatřeními třetího, popř. čtvrtého stupně. Pro obory „E“, ukončené výučním listem se přijímací
zkouška nekoná.
4) Pro obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá - ukončení závěrečnou zkouškou
Pro přijetí do praktické školy (obor C) budou žáci přijímáni ve všech kolech přijímacího řízení na základě podané
přihlášky, doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
dle §16 odst. 9 školského zákona a splnění povinné školní docházky. Přijímáni budou žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami (mentální postižení, nebo mentální postižení s kombinovaným dalším postižením) s přiznanými podpůrnými
opatřeními. Pro obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá se přijímací zkouška nekoná.

B) Kritéria pro další kola přijímacího řízení
1) Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků, přičemž bude
postupovat obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení s výjimkou povinnosti konat přijímací zkoušku.
2) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení bude stanoven termín, dokdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke
vzdělávání v rámci jednotlivých kol přijímacího řízení. Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení bude zveřejněno na
webové stránce školy www.hskm.cz a na veřejném portále www.zkola.cz.
V Kroměříži dne 10. 1. 2018
Ing. Petr Hajný, ředitel školy

