
Nástavbové studium (denní forma vzdělávání)

1. kolo přijímacího řízení

Název oboru: 64-41-L/S1 Podnikání

Dvouleté studium je určeno pro absolventy oboru vzdělání s výučním listem.

Řádně vyplněné přihlášky je nutno škole doručit do 1. 3. 2023, a to prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na sekretariát školy nebo v elektronické
podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

ázev školy: Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěrn. příspěvková organizace
Adresa školy: Mariánská 252. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Přijati budou uchazeči splňující níže uvedená kritéria:

• zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzení registrujícího lékaře)
• do dne nástupu prokázání úspěšného ukončení vzdělávání oboru vzdělání s výučním

listem
• vykonání jednotné zkoušky
• umístění do stanovené kapacity oboru vzdělání dle celkového počtu získaných bodů za

prospěch ve 2. pololetí 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku střední školy a hodnocení
přijímací zkoušky

• v případě uchazečů. kteří získali střední vzdělání s výučním listem dle § 113c nebo
§ 113d školského zákona dle celkového počtu získaných bodů za prospěch uvedený na
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Hodnocení výsledků ze SŠ
Za známky ve 2. pololetí druhého ročníku a v 1. pololetí třetího ročníku střední školy obdrží
každý uchazeč určitý počet bodů. a to:

• za průměr 1,00 obdrží 28 bodů, za průměr 1.01 obdrží 27.9 bodů, za průměr 1,1
obdrží 27 bodů, atd.

• za známku z ČJ, CJ a M budou každému uchazeči připočteny 4 body za jedničku,
3 body za dvojku. atd.

Uchazečům, kteřt poslední ročník SŠ neukončili ve šk. roce 2022/2023. nebude do hodnocení
výsledků ze SŠ počítáno 2. pololetí šk. roku 2019/2020.

V případě uchazečů. kteří získali střední vzdělání s výučním listem dle § 113c nebo § 113d
školského zákona, budou body přiděleny za prospěch uvedený na vysvědčení o závěrečné
zkoušce, a to takto:

• za každé hodnocení známkou výborný 26 bodů
• za každé hodnocení známkou chvalitebný 20 bodů
• za každé hodnocení známkou dobrý 15 bodů
• za každé hodnocení známkou dostatečný 10 bodů
• za průměr 1,00 budou každému uchazeči připočteny 2 body

Maximální počet bodů za známky ze SŠ - 80.

Jednotné zkoušky pro první kolo:
První termín: 13. dubna 2023 Druhý termín: 14. dubna 2023

Náhradní termín k prvnímu termínu: 10. května 2023
Náhradní termín k druhému termínu: 11. května 2023



Žáci budou konat jednotnou zkoušku ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a
Matematika a její aplikace v podobě písemného testu. Oba testy se konají v jednom dni
v písemné podobě. Český jazyk a literatura v časovém rozsahu 60 minut a Matematika a její
aplikace v rozsahu 70 minut. Doporučení školského poradenského zařízeni o uzpůsobeni
podmínek ke konání testu jednotné přijímací zkoušky uchazeč doloží na příslušném formuláři
vydaném poradenským zařízením k přihlášce k přijímacímu řízení.

Přepočtený maximální počet bodů za jednotnou zkoušku je 120.

Maximální přepočteny celkový počet bodů je 200 - za známky ze SŠ 80 bodů (40 %) a za
jednotnou přijímací zkoušku 120 bodů (60 IX,).

Dne 28. 4. 2023 budou zveřejněny výsledky řádného termínu přijímacího řízení
a seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových
stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Dne 18. 5. 2023 budou zveřejněny výsledky náhradního termínu přijímacího řízení
a seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových
stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Uchazeči na seznamu budou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem.


