
 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Vážení zájemci o studium, 
 
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, zastoupená ředitelkou Mgr. Ivanou Hašovou, 
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1.  ročníku školního roku 2022/2023 do naplnění 
kapacit volných míst oborů: 
 

Kód oboru Obor Způsob 
ukončení studia Forma studia Délka 

studia 

Počet 
volných 

míst 

6542M01 

Hotelnictví 
ŠVP Hotelnictví a rekreologie 

Maturitní 
zkouška De 4 

10 

ŠVP Hotelnictví a cestovní 
ruch 10 

6541L01 Gastronomie 
Maturitní 
zkouška De 4 10 

2953H01 Pekař Výuční list De 3 5 
2954H01 Cukrář Výuční list De 3 8 
4153H02 Jezdec a chovatel koní Výuční list De 3 8 

6551H01 

Kuchař – číšník 
ŠVP Kuchař 
ŠVP číšník 
ŠVP kuchař-číšník 

Výuční list De 3 15 

6651H01 
Prodavač 
ŠVP Prodavač 
ŠVP Prodavač-florista 

Výuční list De 3 10 

2951E01 Potravinářská výroba 
ŠVP cukrářské práce Výuční list De 3 10 

2351E01 
Strojírenské práce 
ŠVP zámečnické a údržbářské 
práce 

Výuční list De 3 10 

6551E01 

Stravovací a ubytovací 
služby 
ŠVP Kuchařské práce 
ŠVP ubytovací služby 

Výuční list De 3 
10 

10 

7862C02 Praktická škola dvouletá SV De 2 2 

6441L51 Podnikání 
Maturitní 
zkouška De 2 10 

 

 
 
 
 



 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 
65-42-M/01 Hotelnictví  

 zaměření hotelnictví a cestovní ruch 
 zaměření hotelnictví a rekreologie 

Kritéria přijetí  

 Studijní obory jsou určeny žákům se základním vzděláním. 
 Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (poslední dvě 

vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku) 
a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce – min 15 bodů. 

 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 
bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

 V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední 
známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a ANJ.  

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 
s nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

 

65-41-L/01 Gastronomie 

Kritéria přijetí  

 Studijní obory jsou určeny žákům se základním vzděláním. 
 Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (poslední dvě 

vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku) 
a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce – min. 15 bodů. 

 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 
bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

 V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední 
známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a ANJ. 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 
s nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

 Přijetí je podmíněné otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 17. 

 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou  

Nástavbové studium   

64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia 

Kritéria přijetí  

 Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky 
denního studia.  



 
 Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání na SŠ (průměrný prospěch závěrečného 

vysvědčení 1. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku).  
 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 

bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 
 V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední 

známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a ANJ.  
 Pokud žák nezíská výuční list, nemůže se stát řádným studentem nástavbového studia. 

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nenabývá účinnosti. 
 Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč do 26. 6. 2022. 

 
Obory středního vzdělání H s výučním listem – tříleté 

Do oborů středního vzdělání s výučním listem kuchař – číšník, prodavač, cukrář a pekař se 
přijímací zkoušky nekonají.  

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

 zaměření kuchař 
 zaměření číšník, servírka 
 zaměření kuchař – číšník 

29-54-H/01 Cukrář 

66-51-H/01 Prodavač 

 zaměření prodavač 
 zaměření prodavač – florista 

Kritéria přijetí  

 Ukončené základní vzdělání.  
 Celkové hodnocení v posledních dvou ročnících ZŠ “prospěl.” 
 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 

bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 
 Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového 

výsledného průměru posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo splní 
povinnou školní docházku. 

 V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče 
poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk. 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 
s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní  

Kritéria přijímacího řízení 

 Celkové hodnocení v posledních dvou ročnících ZŠ “prospěl.” 
 Ukončené základní vzdělání.  



 
 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 

bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 
 Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového 

výsledného průměru posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo splní 
povinnou školní docházku. 

 V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče 
poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk. 

 Potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
 Prohlídka u školního lékaře. 
 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 

s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

29-53-H/01 Pekař 

Kritéria přijetí  

 Splněná povinná školní docházka (8.ročník). 
 Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového 

výsledného průměru posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo splní 
povinnou školní docházku. 

 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, 
bude mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

 V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče 
poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT a cizí jazyk. 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 
s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

 
Obory středního vzdělání E s výučním listem – tříleté 

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají. 

Kritéria přijetí  

 Splnění povinné školní docházky. 
 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude 

mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 
 Do uvedených oborů se mohou hlásit uchazeči vycházející z nižších ročníků 

základní školy nebo uchazeči, kteří nezískali základní vzdělaní v 9. ročníku ZŠ a 
žáci s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona.  

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 
s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

 zaměření kuchařské práce 
 zaměření ubytovací služby 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

 zaměření cukrářské práce 



 
 

23-51-E/01 Strojírenské práce 

 zaměření zámečnické práce a údržba 
 

Obor středního vzdělání C se závěrečnou zkouškou – dvouletý 
Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají. 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Kritéria přijetí  

 Uchazeč musí mít doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 Školského zákona a splněnou 
povinnou školní docházku. 

 Přijímáni budou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (středně těžké mentální 
postižení, nebo mentální postižení s kombinovaným dalším postižením) s přiznanými 
podpůrnými opatřeními třetího a vyššího stupně. 

 Pokud bude mít žák na přihlášce uvedeno druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude 
mu za toto pololetí počítán duplicitně průměr za 1.pololetí školního roku 2019. 

 

 
Přihlášku je možno odevzdávat do 31. 5. 20 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 
do 15:00 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise. 
 
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bude zasláno na emailové adresy 3. 6. 2022 
 


