Příkaz č. 01 / PRS / 2022 - 2023
ředitele Hotelové školy a Gymnázia 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 2022/2023
OTEVÍRANÉ OBORY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Počet tříd

Max. počet
žáků ve třídě

Kód oboru

Název oboru

65–42–M/01

HOTELNICTVÍ

3

30

65–42–M/02

CESTOVNÍ RUCH

3

30

79–41–K/41

GYMNÁZIUM

1

30

Všechny vyučované obory jsou určeny pro dívky i chlapce.

I.

Organizace přijímacího řízení

Uchazeč o přijetí na Hotelovou školu a Gymnázium Radlická podá přihlášku ke studiu
podepsanou uchazečem a oběma zákonnými zástupci do 1. 3. 2023.
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není
stanoveno jinak (§ 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.):
a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory 65-42-M/01 hotelnictví
a 65-42-M/01 cestovní ruch (viz Příloha 1, Příloha 2 – Posouzení zdravotní způsobilosti
žáka),
b) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné
úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
V souladu s platnými předpisy ředitel školy písemnou formou sdělí uchazeči nebo
zákonnému zástupci přidělené registrační číslo a informaci o konání přijímací zkoušky.
MŠMT ČR v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona č. 561/2004 sb., stanoví konkrétní
termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů
středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou
písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze
vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (není-li v zákoně stanoveno jinak) ve dvou
termínech, je stanovena na tyto dny:
1. termín:
2. termín:

13. 4. 2023 - pro čtyřleté obory vzdělávání – 1. škola v pořadí
14. 4. 2023 - pro čtyřleté obory vzdělávání – 2. škola v pořadí

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na
tyto dny:
1. termín:
2. termín:

10. 5. 2023
11. 5. 2023

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou
zkoušku ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura. §20 odst. 4: „Osobám, které získaly
předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách 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. Povinnost
školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném
oboru, není dotčena.“. Na základě opatření obecné povahy se bude úleva v rozsahu podle
§ 20 odst. 4 školského zákona vztahovat na všechny cizince s dočasnou ochranou. Cizinci
musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí o konání rozhovoru.
Hotelová škola a Gymnázium Radlická stanoví termín rozhovoru, který ověří znalost
českého jazyka pro všechny cizince na den konání jednotné přijímací zkoušky.
Cizinci mají na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat
písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

II. Vyhodnocení přijímacího řízení
Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění:
Uchazeči oboru 65-42-M/01 hotelnictví a 65-42-M/01 cestovní ruch budou hodnoceni podle
bodového pořadí dosaženého v příjímacím řízení, tj. součtu výsledků v následujících kritériích
pro přijetí:
 Bodového výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky z maximálního počtu
50 bodů. Hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky
pro přijetí, stanovuje ředitel na minimálně 10 bodů.
 Bodového výsledku jednotné příjímací zkoušky z českého jazyka z maximálního počtu 50 bodů. Hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí, stanovuje ředitel na minimálně 10 bodů.
 Bodového výsledku hodnocení za průměrný prospěch z vysvědčení - za 2. pololetí
8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku, dle přepočtové tabulky níže. Maximálně 20 bodů za každé vysvědčení, tj. 40 bodů celkem.

Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění:
Uchazeči oboru 79–41–K/41 gymnázium budou hodnoceni podle bodového pořadí
dosaženého v příjímacím řízení, tj. součtu výsledků v následujících kritériích pro přijetí:
 Bodového výsledku jednotné přijímací zkoušky z matematiky z maximálního počtu
50 bodů. Hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky
pro přijetí, stanovuje ředitel na minimálně 45 bodů.
 Bodového výsledku jednotné příjímací zkoušky z českého jazyka z maximálního počtu 50 bodů. Hranici úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí, stanovuje ředitel na minimálně 45 bodů.
 Bodového výsledku hodnocení za průměrný prospěch z vysvědčení - za 2. pololetí
8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku, dle přepočtové tabulky níže. Maximálně 20 bodů za každé vysvědčení, tj. 40 bodů celkem.

Přijímáni budou uchazeči podle pořadí daného součtem získaných bodů do naplnění kapacity
1. ročníku.
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
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
0 bodů
počet bodů
20 bodů
19 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
11 bodů
0 bodů

V případě rovnosti bodů bude (v daném pořadí):
1. dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů z jednotné přijímací
zkoušky z matematiky
2. dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů z jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka
3. dána přednost uchazeči s nižším průměrem prospěchu za 1. pololetí 9 třídy
4. dána přednost uchazeči s nižším průměrem prospěchu za 2. pololetí 8 třídy
5. rozhodne veřejný los před tříčlennou komisí, kterou jmenuje ředitel školy.
Vzhledem k tomu, že každý žák má možnost podat přihlášku ke studiu na dvě různé střední
školy, je v době vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí žáka situace značně
zkreslená. Upozorňujeme tedy všechny zájemce o studium na skutečnost, že ředitel školy bude
i v tomto přijímacím řízení všechna odvolání žáků, kteří vyhověli kritériím přijetí ke studiu,
vyřizovat kladně až do naplnění kapacity.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům a plnoletým uchazečům na
doručenku v zákonné lhůtě.

V Praze 04. 10. 2022

Ing. Milan Novotný v.r.
ředitel HŠ Radlická

Příloha 1

Hotelová škola a Gymnázium Radlická
HŠ Radlická

Radlická 115
158 00 Praha 5 - Jinonice

Posouzení zdravotní způsobilosti žáka
Číslo posudku:
Jméno a příjmení
žáka:…………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………
Adresa pro doručování
písemností:……………………………………………………………………….
Kód a název oboru vzdělávání: 65 – 42 – M/02 cestovní ruch
Vyplní lékař
Poučení:
NAŘÍZENÍ VLÁDY, ze dne 31. května 2010, č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
stanovuje podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
citace:
§2
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se
pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče
ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Příloha č. 2 nařízení vlády:
- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé i jemné motoriky).
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování (koření, polotovary, všechny
druhy masa,
veškeré uváděné alergeny, atd).
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
- Nemoci vylučující vydání zdravotního (potravinářského) průkazu.
Níže uvedený lékař svým podpisem potvrzuje, že žák netrpí žádným z uvedených onemocnění
v příloze č. 2 předmětného nařízení vlády a je způsobilý ke vzdělávání v oboru 65-42-M/02
cestovní ruch.

Datum vydání potvrzení:

…………………………….

jméno a příjmení lékaře:

………………………………………………………………………

adresa ordinace:

……………………………………………………………………….

telefon:

…………………………………………………

…………………………..
podpis lékaře
Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání:
Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může
návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání. Návrh
na přezkoumání se podává poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského
posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro
nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. V ostatních případech návrh na přezkoumání lékařského posudku odkladný účinek má.
Posuzovaná osoba/zákonný zástupce převzal posudek do vlastních rukou dne:
Podpis posuzované osoby/zákonného zástupce:

Příloha 2

Hotelová škola a Gymnázium Radlická
HŠ Radlická

Radlická 115
158 00 Praha 5 - Jinonice

Posouzení zdravotní způsobilosti žáka
Číslo posudku:
Jméno a příjmení
žáka:…………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………
Adresa pro doručování
písemností:……………………………………………………………………….
Kód a název oboru vzdělávání: 65 – 42 – M/01 hotelnictví
Vyplní lékař
Poučení:
NAŘÍZENÍ VLÁDY, ze dne 31. května 2010, č. 211/2010 Sb.
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
stanovuje podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,
citace:
§2
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání
(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se
pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče
ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Příloha č. 2 nařízení vlády:
- Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře
- Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé i jemné motoriky).
- Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování (koření, polotovary, všechny
druhy masa,
veškeré uváděné alergeny, atd).
- Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové
stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo
zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
- Nemoci vylučující vydání zdravotního (potravinářského) průkazu.
Níže uvedený lékař svým podpisem potvrzuje, že žák netrpí žádným z uvedených onemocnění
v příloze č. 2 předmětného nařízení vlády a je způsobilý ke vzdělávání v oboru 65-42-M/01
hotelnictví.

Datum vydání potvrzení:

…………………………….

jméno a příjmení lékaře:

………………………………………………………………………

adresa ordinace:

……………………………………………………………………….

telefon:

…………………………………………………

…………………………..
podpis lékaře

Poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání:
Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může
návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání. Návrh
na přezkoumání se podává poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského
posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro
nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. V ostatních případech návrh na přezkoumání lékařského posudku odkladný účinek má.
Posuzovaná osoba/zákonný zástupce převzal posudek do vlastních rukou dne:
Podpis posuzované osoby/zákonného zástupce:

