
Přijímací řízení do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou (denní forma vzdělávání)

1. kolo přijímacího řízení

ázevoboru: 65-42-M/Ol Hotelnictví
65-42-M/02 Cestovní ruch

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání ve střední škole 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.
Název školy: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm. příspěvková organizace
Adresa školy: Mariánská 252.74401 Frenštát pod Radhoštěm

Přijati budou uchazeči splňující níže uvedená kritéria:

• zdravotní způsobilost pro zvolený obor (potvrzení registrujícího lékaře)
• prokázání splnění povinné školní docházky do dne nástupu
• vykonání jednotné zkoušky
• umístění do stanovené kapacity oboru vzdělání dle celkového počtu získaných bodů za

prospěch základní školy a hodnocení jednotné zkoušky
• uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR a podají si

žádost, bude prominuta zkouška z českého jazyka a literatury: znalost českého jazyka
bude ověřena pohovorem; uchazeči musí doložit doklad o dočasné ochraně

Hodnocení výsledků ze ZŠ

Podle bodového hodnocení, které uchazeč získá za prospěch v 1. a 2. pololetí předposledního
ročníku a za 1. pololetí posledního ročníku. a to:

• za průměr 1,00 obdrží 28 bodů. za průměr LOl obdrží 27.9 bodli, 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. kteří poslední ročník ZŠ neukončili ve šk. roce 2022/2023, nebude do hodnocení
výsledků ze ZŠ počítáno 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Získaný počet bodů ze ZŠ bude poté
násoben koeficientem 1.5.
Uchazeči, kterým byla na základě žádosti prominuta zkouška z českého jazyka a literatury.
budou do výsledného pořadí zařazeni dle redukovaného hodnocení.

Maximální počet bodů za známky ze ZŠ - 120.

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 li 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 zařízení o uzpůsobeni
podmínek ke konání testu jednotné zkoušky uchazeč doloží na příslušném formuláři vydaném
poradenským zařízením k přihlášce k přijímacímu Uzení.

Přepočteny maximální počet bodů za jednotné zkoušky je 180.



Maximální přepočtený celkový počet bodů je 300 - za známky ze ZŠ 120 bodů (40 %)
a za jednotnou zkoušku 180 bodů (60 %).

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do ruzných oborů vzdělání s maturitní zkouškou,
může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.

Dne 28. 4. 2023 budou zverejneny 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 hudou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem.

V případě přijetí uchazeč odevzdá řediteli Hotelové školy. Frenštát pod Radhoštěm,
příspěvková organizace. zápisový lístek. a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí.

Uchazeč, který není občan EU. předkládá nejpozději při zahájení vzdělávání doklad
potvrzující oprávněnost pobytu cizince.


