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Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s  

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK: 

 

Přijati byli uchazeči s evidenčními čísly: 

599/2021 

598/2021 

597/2021 

596/2021 

595/2021 

594/2021 

593/2021 

592/2021 

591/2021 

590/2021 

589/2021 

588/2021 

587/2021 

586/2021 

585/2021 

584/2021 

583/2021 

582/2021 

Toto vyhlášení má stejné právní účinky jako rozhodnutí o přijetí.  

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

Zápisový lístek uchazeč dostává na ZŠ, kde studuje, nebo na Krajském úřadě Plzeňského kraje. 

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, tj. : 

do 2. června 2021 (včetně) 

od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. 

 

Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě nedodá, zanikají právní 

účinky rozhodnutí o přijetí, tj. uchazeč není ke studiu přijat (právní následky neodevzdání 

zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona). 

 

SMLOUVA O STUDIU 

S odevzdáním zápisového lístku je nutné podepsat smlouvu o studiu. Smlouvu o studiu 

podepisuje zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) a uchazeč. 
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Upozorňujeme na skutečnost, že pokud zákonný zástupce a uchazeč podepíší smlouvu o 

studiu, a potom se rozhodnou na školu nenastoupit, bude stále uchazeč evidován jako student 

s povinností platit školné. V tomto případě nedojde k automatickému ukončení studia školou 

a je nutné písemně ukončit studium.  

DALŠÍ DOKUMENTY NUTNÉ K NÁSTUPU KE STUDIU 

Nejpozději v den nástupu musí uchazeč donést vysvědčení z devátého ročníku ZŠ (originál 

nebo úředně ověřenou kopii). Pokud uchazeč nedodal současně s přihláškou lékařkou zprávu 

o způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném studijním či učebním oboru, je nutné ji doložit. 

Cizinec musí nejpozději v den nástupu dodat originál nebo úředně ověřenou kopii: 

- doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení), 

- osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční 

školou (vysvědčení přeložené tlumočníkem), 

- doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (povolení k pobytu). 

 

 

V Plzni dne 19. května 2021 

         Mgr. Jana Linhartová 

         ředitelka školy 

 

 

 


