Příkaz č. 05 / PRS / 2021 - 2022
ředitele Hotelové školy Radlická
Předmětný příkaz se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění,
a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
a nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
OTEVÍRANÉ OBORY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Kód oboru

Název oboru

79–41–K/41

GYMNÁZIUM

Počet tříd

Max. počet
žáků ve třídě

2

34

Všechny vyučované obory jsou určeny pro dívky i chlapce.

I.

Organizace přijímacího řízení

Uchazeč o přijetí na Hotelovou školu Radlická podá přihlášku ke studiu podepsanou
uchazečem a zákonným zástupcem od 04. 05. 2022 do naplnění cílové kapacity (počet
volných míst 57)
V souladu s platnými předpisy ředitel školy písemnou formou sdělí uchazeči nebo zákonnému
zástupci přidělené registrační číslo.
Společné přijímací zkoušky organizované MŠMT ČR se ve 2. kole nekonají.
Uchazeč je povinen doložit k přihlášce ke studiu protokol o výsledcích jednotné přijímací
zkoušky.

II. Vyhodnocení přijímacího řízení
Hotelová škola Radlická nebude přijímat ke studiu uchazeče, z jejichž podkladů pro
přijímací řízení vyplyne, že:
 osoba, která získala předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky,
neprokáže znalost českého jazyka, která je ověřována rozhovorem,
 uchazeč, který nedoloží protokol o výsledcích jednotné přijímací zkoušky.
Uchazeči oboru 79–41–K/41 gymnázium budou přijímáni do naplnění cílové kapacity, pokud
budou mít z výsledků jednotné přijímací zkoušky z matematiky z maximálního počtu 50 bodů
minimálně 20 bodů a z českého jazyka z maximálního počtu 50 bodů minimálně 20 bodů
a kteří získají v součtu bodů za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku, z maximálního
počtu 40 bodů minimálně 10 bodů. Uchazeč přijatý ke studiu musí v celkovém součtu
dosáhnout minimálně 50 bodů. K úspěšnému přijetí ke studiu musí být splněny všechny
výše uvedené podmínky.

Počet bodů za průměrný prospěch se přiděluje podle těchto kritérií:
dosažený průměrný prospěch v 2. pololetí 8. třídy
1,00 – 1,10
1,11 – 1,21
1,22 – 1,32
1,33 – 1,43
1,44 – 1,50
1,51 – 1,65
1,66 – 1,76
1,77 – 1,88
1,89 – 1,99
2,00 – 2,39
2,40 a vyšší
dosažený průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy
1,00 – 1,10
1,11 – 1,21
1,22 – 1,32
1,33 – 1,43
1,44 – 1,50
1,51 – 1,65
1,66 – 1,76
1,77 – 1,88
1,89 – 1,99
2,00 – 2,39
2,40 a vyšší

počet bodů
20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
0 bodů
počet bodů
20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
0 bodů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům a plnoletým uchazečům na
doručenku v zákonné lhůtě. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci převezmou osobně
na studijním oddělení školy.
V Praze 02. 05. 2022

Ing. Milan Novotný v.r.
ředitel HŠ Radlická

