HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně, příspěvková organizace
353 01 Mariánské Lázně, Komenského 449/2

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
Ředitel školy Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon”) a dle vyhlášky MŠMT ČR
č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, první kolo přijímacího řízení.

Stanovení kritérií pro přijímací řízení
Obor vzdělání:

65-42-M/01 – HOTELNICTVÍ A TURISMUS

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 d odstavec 1 školského zákona podle
hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků základního vzdělávání, výsledků hodnocení
centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (dále jen
„JPZ“) a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(podle bodového ohodnocení úspěchů dosažených v jazykových soutěžích). Řádný termín jednotných
testů JPZ je stanoven na 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018 a náhradní termín na 10. května 2018 a na
11. května 2018. V těchto dnech se bude konat JPZ.
Bližší informace k JPZ včetně tiskopisů přihlášek a testových zadání k procvičování jsou uvedeny na
webové stránce: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
Stanovení hranice úspěšnosti JPZ:
V každém testu (český jazyk a literatura i matematika) lze získat maximálně 50 bodů. Za chybné
odpovědi se body neodečítají. Uchazeč o vzdělání, který získá v testu z matematiky méně než 8 bodů,
nebo v testu z českého jazyka a literatury méně než 13 bodů, nevyhoví kritériím přijímacího řízení.
Stanovení hranice úspěšnosti v hodnocení prospěchu:
Uchazeč, který dosáhne v hodnocení prospěchu v předchozím vzdělávání záporného počtu bodů,
nevyhoví kritériím přijímacího řízení.
Hodnocení uchazečů:
A: Hodnocení výsledku JPZ bude celkově hodnoceno maximálně 100 body. Uchazečům se
do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.
B: Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání hodnoceno maximálně 90 body.
Prospěch bude převeden na bodové hodnocení dle vzorce: B = 45 . (3 - P3). (B – celkový počet
bodů, P3 – průměr prvního pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání). Výpočet
průměrného prospěchu předchozího vzdělávání bude vždy počítán jako aritmetický průměr
prospěchu ze všech předmětů kromě předmětů výchovného zaměření a zaokrouhlen na dvě
desetinná místa, přičemž uchazeči, jejichž průměrný prospěch bude horší než 3,00, získají 0 bodů.
Uchazečům, kteří měli v předchozích 2 letech vzdělávání z jakéhokoliv předmětu (kromě
předmětů výchovného zaměření) nedostatečnou, bude jednorázově odečteno 110 bodů.
C: Hodnocení dalších skutečností osvědčujících zájem o cizí jazyky hodnoceno maximálně
10 body. Při doložení umístění uchazeče do 3. místa v krajském, nebo vyšším kole jazykové
soutěže bude uchazeči přiděleno 10 bodů. Při doložení umístění uchazeče do 3. místa v okresním
kole jazykové soutěže bude uchazeči přiděleno 5 bodů. Započítává se pouze nejlepší doložené
umístění. Doklad o umístění musí být podán současně s přihláškou, na později doložené doklady
o účasti v soutěži nebude brán zřetel.
Součet bodů za prospěch (B) a zájem o cizí jazyky (C) má podíl na celkovém hodnocení
40%, body za hodnocení jednotné zkoušky (A) má podíl 60%. Vzorec celkově získaného
bodového hodnocení X = A . 0,6 + (B + C) . 0,4
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V případě uchazečů, kteří spolu s přihláškou doloží doporučení školského poradenského zařízení
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího, bude postupováno v souladu s těmito
doporučeními. Ředitel školy posoudí použití dalších pomůcek doporučených školským poradenským
zařízením individuálně. Pokud uchazeč nedoručí vyjádření školského poradenského zařízení
s přihláškou, nebude na toto vyjádření brán zřetel.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka,
pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Cizinci, kteří dle §20 odst. 4 ŠZ
nekonali přijímací zkoušku z ČJ a u nichž byla znalost ČJ prověřena rozhovorem s výsledkem
„neuspěl“, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou ke vzdělávání přijati. Při určování počtu
bodů uchazečů, kteří prokázali znalost českého jazyka rozhovorem, se použije tzv. redukované
pořadí. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu
z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání
podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové
hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu
jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů
konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.
Uchazeč, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, dodá spolu
s přihláškou doklad o splnění povinné školní docházky, vydaný zahraniční školou. Tento doklad bude
opatřen českým úředním překladem.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z prvního
nebo z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění
povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a kteří předložili
vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení
vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto
rozhovoru může uchazeč získat maximálně 90 bodů, tedy stejný počet, který mohou získat uchazeči
za výsledky předchozího vzdělávání.
Při zveřejňování výsledků přijímacího řízení bude ředitel postupovat v souladu s ustanovením § 15
odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, tzn., že zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový
přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. Pořadí uchazečů se bude
stanovovat podle těchto pravidel: Uchazeči budou sestupně seřazeni dle počtu bodů (X)
vypočtených dle vzorce uvedeného výše. Maximálně však do předpokládaného počtu přijímaných
uchazečů. V případě rovnosti součtu bodů bude vyhodnocován průměrný prospěch v prvním
pololetí posledního ročníku. Pokud bude průměrný prospěch shodný u více uchazečů, bude obdobně
postupně vyhodnocován prospěch z jednotlivých předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (pokud
se žák učil více cizích jazyků, pak se bude počítat aritmetický průměr známek ze všech vyučovaných
cizích jazyků) a matematika vždy z prvního pololetí posledního ročníku. Uchazeči s lepším
prospěchem podle předchozího pravidla budou v pořadí na výhodnějším místě. Pokud by i po tomto
hodnocení došlo k rovnosti, bude stejně vyhodnocen prospěch ve druhém pololetí předposledního
ročníku, případně v prvním pololetí předposledního ročníku. Uchazeči, kteří nepřekročili hranici
úspěšnosti JPZ, nebo hranici úspěšnosti v hodnocení prospěchu, budou v pořadí seřazeni podle
stejného klíče, budou však uvedeni za uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, protože
nemohou být přijati.
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Obor vzdělání:

65-41-L/51 – GASTRONOMIE

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 d odstavec 1 školského zákona podle
hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků základního vzdělávání, výsledků hodnocení
centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (dále jen
„JPZ“) a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
(podle bodového ohodnocení úspěchů dosažených v jazykových soutěžích). Řádný termín jednotných
testů JPZ je stanoven na 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018 a náhradní termín na 10. května 2018 a na
11. května 2018. V těchto dnech se bude konat JPZ.
Bližší informace k JPZ včetně tiskopisů přihlášek a testových zadání k procvičování jsou uvedeny na
webové stránce: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
Stanovení hranice úspěšnosti JPZ:
V každém testu (český jazyk a literatura i matematika) lze získat maximálně 50 bodů. Za chybné
odpovědi se body neodečítají. Uchazeč o vzdělání, který získá v testu z matematiky méně než 8 bodů,
nebo v testu z českého jazyka a literatury méně než 13 bodů, nevyhoví kritériím přijímacího řízení.
Stanovení hranice úspěšnosti v hodnocení prospěchu:
Uchazeč, který dosáhne v hodnocení prospěchu v předchozím vzdělávání záporného počtu bodů,
nevyhoví kritériím přijímacího řízení.
Hodnocení uchazečů:
A: Hodnocení výsledku JPZ bude celkově hodnoceno maximálně 100 body. Uchazečům se
do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.
B: Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání hodnoceno maximálně 90 body.
Prospěch bude převeden na bodové hodnocení dle vzorce: B = 45 . (3 - P3). (B – celkový počet
bodů, P3 – průměr prvního pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání). Výpočet
průměrného prospěchu předchozího vzdělávání bude vždy počítán jako aritmetický průměr
prospěchu ze všech předmětů kromě předmětů výchovného zaměření a zaokrouhlen na dvě
desetinná místa, přičemž uchazeči, jejichž průměrný prospěch bude horší než 3,00, získají 0 bodů.
Uchazečům, kteří měli v předchozích 2 letech vzdělávání z jakéhokoliv předmětu (kromě
předmětů výchovného zaměření) nedostatečnou, bude jednorázově odečteno 110 bodů.
C: Hodnocení dalších skutečností osvědčujících zájem o obor vzdělávání hodnoceno
maximálně 10 body. Uchazečům, kteří doloží úspěšnou účast jednotlivce ve vyšším než školním
kole soutěže, která má vztah ke gastronomii (1. - 3. místo celkového pořadí), bude jednorázově
přičteno 10 bodů. Doklad o umístění musí být podán současně s přihláškou, na později doložené
doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel.
Součet bodů za prospěch (B) a zájem o obor (C) má podíl na celkovém hodnocení 40%, body
za hodnocení jednotné zkoušky (A) má podíl 60%. Vzorec celkově získaného bodového
hodnocení X = A . 0,6 + (B + C) . 0,4
V případě uchazečů, kteří spolu s přihláškou doloží doporučení školského poradenského zařízení
obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího, bude postupováno v souladu s těmito
doporučeními. Ředitel školy posoudí použití dalších pomůcek doporučených školským poradenským
zařízením individuálně. Pokud uchazeč nedoručí vyjádření školského poradenského zařízení
s přihláškou, nebude na toto vyjádření brán zřetel.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční
škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka,
pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Cizinci, kteří dle §20 odst. 4 ŠZ
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nekonali přijímací zkoušku z ČJ a u nichž byla znalost ČJ prověřena rozhovorem s výsledkem
„neuspěl“, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou ke vzdělávání přijati. Při určování počtu
bodů uchazečů, kteří prokázali znalost českého jazyka rozhovorem, se použije tzv. redukované
pořadí. Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v testu
z MA. V datech výsledkové sestavy odpovídá položce „Pořadí žáka v rámci školy a oboru vzdělání
podle dosažené procentní úspěšnosti v testu z MA“. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové
hodnocení takové bodové hodnocení z jednotných přijímacích testů, jaké odpovídá pořadovému číslu
jeho umístění v redukovaném pořadí. Jinými slovy, cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů
konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.
Uchazeč, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, dodá spolu
s přihláškou doklad o splnění povinné školní docházky, vydaný zahraniční školou. Tento doklad bude
opatřen českým úředním překladem.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z prvního
nebo z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění
povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, a kteří předložili
vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení
vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto
rozhovoru může uchazeč získat maximálně 90 bodů, tedy stejný počet, který mohou získat uchazeči
za výsledky předchozího vzdělávání.
Při zveřejňování výsledků přijímacího řízení bude ředitel postupovat v souladu s ustanovením § 15
odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, tzn., že zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový
přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. Pořadí uchazečů se bude
stanovovat podle těchto pravidel: Uchazeči budou sestupně seřazeni dle počtu bodů (X)
vypočtených dle vzorce uvedeného výše. Maximálně však do předpokládaného počtu přijímaných
uchazečů. V případě rovnosti součtu bodů bude vyhodnocován průměrný prospěch v prvním
pololetí posledního ročníku. Pokud bude průměrný prospěch shodný u více uchazečů, bude obdobně
postupně vyhodnocován prospěch z jednotlivých předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (pokud
se žák učil více cizích jazyků, pak se bude počítat aritmetický průměr známek ze všech vyučovaných
cizích jazyků) a matematika vždy z prvního pololetí posledního ročníku. Uchazeči s lepším
prospěchem podle předchozího pravidla budou v pořadí na výhodnějším místě. Pokud by i po tomto
hodnocení došlo k rovnosti, bude stejně vyhodnocen prospěch ve druhém pololetí předposledního
ročníku, případně v prvním pololetí předposledního ročníku. Uchazeči, kteří nepřekročili hranici
úspěšnosti JPZ, nebo hranici úspěšnosti v hodnocení prospěchu, budou v pořadí seřazeni podle
stejného klíče, budou však uvedeni za uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, protože
nemohou být přijati.
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Obory vzdělání:

65-51-H/01 – KUCHAŘ
65-51-H/01 – ČÍŠNÍK, SERVÍRKA

Uchazeči budou přijímáni na základě průměrného prospěchu z posledního ročníku základního
vzdělávání a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti.
Prospěch bude převeden na bodové hodnocení dle vzorce: B = 100 . P + 30 . (CH – 1).
(B – celkový počet bodů, P – průměrný prospěch z hodnocení prvního pololetí posledního ročníku
uvedený a potvrzený na přihlášce, CH – nejhorší známka z chování uvedená a potvrzená školou na
přihlášce)
Při doložení umístění uchazeče do 3. místa v krajském, nebo vyšším kole jazykové nebo matematické
soutěže, bude uchazeči odečteno 7 bodů. Doklad o umístění musí být podán současně s přihláškou,
na později doložené doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z prvního,
nebo z druhého pololetí předposledního ročníku, nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění
povinné školní docházky, a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a kteří předložili
vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení
vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na základě tohoto
rozhovoru může uchazeč získat minimálně 100 bodů, tedy stejný počet, který mohou získat uchazeči
za výsledky předchozího vzdělávání.
Uchazeči budou vzestupně seřazeni dle počtu dosažených bodů a budou přijati dle tohoto pořadí do
předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto
k průměrnému prospěchu na konci předchozího ročníku, dále v pololetí předchozího ročníku,
popřípadě k hodnocení prospěchu z jednotlivých předmětů v pořadí český jazyk, cizí jazyk (pokud se
žák učil více cizích jazyků, pak se bude počítat aritmetický průměr známek ze všech vyučovaných
cizích jazyků) a matematika v prvním pololetí posledního ročníku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Kód

Název

Forma vzdělávání

Počet přijímaných

65-42-M/01

Hotelnictví a turismus

Denní

60

65-51-H/01

Kuchař

Denní

30

65-51-H/01

Číšník, servírka

Denní

30

65-41-L/51

Gastronomie

Denní

30

Ve všech oborech vzdělávání bude ponecháno jedno místo na odvolání.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání je podle nařízení vlády předpokladem
přijetí uchazeče ke vzdělávání. Jeho doložení potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke
studiu a výkonu povolání na přihlášce ke studiu je podmínkou přijetí pro všechny obory
vzdělávání.
Přihlášku je nutné podat nejpozději do 1. března 2018.
V Mariánských Lázních, dne 31. ledna 2018
Ing. Jiří Chum
ředitel školy
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