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Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022: 

KKOV 65-42-M/01 Hotelnictví 

Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus  

KKOV 63-41-M/02 Obchodní akademie  

Školní vzdělávací program Obchodní akademie                                                                        

 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů/uchazeček:  

                             65-42-M/01 Hotelnictví 90 žáků/žákyň     

           Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus 

63-41-M/02 Obchodní akademie 30 žáků/žákyň 

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 

 

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení  
Uchazeč/ka odevzdá přihlášku Hotelové škole do 1. března 2021 

 

Předpoklady pro přijetí uchazečů/uchazeček: 

 

Prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů vzdělání s 

podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním 

povinné školní docházky (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; 

dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí 

nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. 

ročníku. 

Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského 

zákona). 

Dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona). 

 

 

A. Jednotné přijímací zkoušky se nekonají 

B. Kritéria přijímacího řízení: 

1. Školní přijímací zkouška. 

Uchazeč skládá písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury. U zkoušky může uchazeč získat 0 -50 bodů.  

Dodatek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

V souladu s § 60b odst. (4) školského zákona: U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne 

ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení 

podmínek pro konání zkoušky. Uchazeč se speciálními potřebami má právo konat přijímací zkoušku v souladu s 

§ 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v rámci přijímacího řízení ke 

střednímu vzdělávání za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním 

vzdělávacím potřebám. 

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 jejich žádost přijímací zkouška z českého 

jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob 

ověří rozhovorem. 3 členná komise jmenovaná ředitelkou školy stanoví počet bodů v rozmezí 0 - 50.  
 

 

 



3. Schopnosti a vědomosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání. 

4. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle 

hodnocení na vysvědčení a výsledků školních přijímacích zkoušek.  

5. Další kolo přijímacího řízení vypíše škola po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního 

kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků/žákyň. 

 

 

 

 

Brno 25. ledna 2021  PhDr. Ludmila Bartoňová 

 ředitelka školy  
 

 


