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Příkaz č. 05 / PRS /2016/2017 
ředitele Hotelové školy Radlická  

 

Předmětný příkaz se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. § 12, ve znění pozdějších předpisů, 

kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 

školách 

 

 

 

                                                2. KOLO 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

POČET VOLNÝCH MÍST: 

 

         65 – 42 – M/01 hotelnictví - 40    

     

 

Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2017 (do naplnění cílové kapacity). 
 

 

 

Součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v §1 vyhlášky 

353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní 

docházky, 

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní 

vzdělávání splněním povinné školní docházky, 

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrdí splnění podmínek zdravotní 

způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání  

 

I. Kritéria přijímacího řízení  
 

Jednotné přijímací zkoušky se ve 2. kole přijímacího řízení nekonají. 

Školní přijímací zkouška podle § 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. se ve 2. kole přijímacího 

řízení nekoná. 

V souladu s platnými předpisy ředitel školy písemnou formou sdělí uchazeči nebo 

zákonnému zástupci přidělené registrační číslo. 

 

Nutnou podmínkou a kritériem pro přijetí je průměrný závěrečný prospěch v 8. třídě  

a v 1. pololetí 9. třídy do 2,50. Uchazeči, kteří byli v 2. pololetí 8. třídy či v 1. pololetí 9. 

třídy hodnoceni z některého předmětu stupněm nedostatečný, nebudou ke studiu 
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přijímáni. Uchazeči, kteří dosáhli v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy horšího 

průměru než 2,50 (např. 2,51), nebudou ke studiu přijímáni. Lékařský posudek  

o zdravotní způsobilosti, který potvrdí splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

uchazeče pro příslušný obor vzdělání, je nutným kritériem přijímacího řízení. 

 

II. Vyhodnocení přijímacího řízení 
    

V souladu s platnými předpisy ředitel školy písemnou formou sdělí uchazeči nebo 

zákonnému zástupci přidělené registrační číslo. 

 

O přijetí či nepřijetí každého uchazeče rozhoduje ředitel školy, který zhodnotí výsledky ze 

základní školy.  
 

Hotelová škola Radlická bude ve 2. kole přijímacího řízení přijímat žáky, kteří splní kritéria 

přijímacího řízení do naplnění cílové kapacity (40 žáků). Po naplnění cílové kapacity bude 2. kolo 

přijímacího řízení ukončeno. 

Žáci nesplňující podmínky zdravotní způsobilosti pro studium oboru hotelnictví nemohou 

být ke studiu přijati. 
 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny průběžně v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb.  

§ 15, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce žáka nebo plnoletý žák vyzvedne osobně na 

studijním oddělení školy. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům a plnoletým uchazečům na 

doručenku v zákonné lhůtě. 

 

 

 

V Praze 15. 5. 2017       Ing. Milan Novotný, v.r. 

            ředitel HŠ Radlická 


