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VYHLÁŠENÍ DALŠÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 

MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v 

souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 

další kolo přijímacího řízení 

pro přijímání do prvních ročníků denního a distančního studia. 

Přijímací zkoušky se nekonají. Volná místa jsou na všechny obory. 

MATURITNÍ OBORY: Součástí přihlášky jsou výsledky předchozího vzdělávání z 8. a 9. ročníku 

ZŠ, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 

(Hotelnictví, Cestovní ruch) a výsledky Jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z prvního kola 

(získáte je ve škole, kde jste JPZ konali). 

UČEBNÍ OBORY: Uchazeči o obory vzdělání se závěrečnou zkouškou (učební) podávají přihlášku 

včetně výsledků předchozího vzdělávání z 8. a 9. ročníku ZŠ a posudku o splnění podmínek 

zdravotní způsobilosti. 

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: Uchazeči o obor Podnikání v distanční a denní formě oboru podávají 

přihlášku včetně závěrečného vysvědčení a výučního listu uchazeče. 

Kritéria přijetí do maturitních oborů jsou stejná jako v prvním kole přijímacího řízení. 

Uchazeči, kteří nekonali JPZ, budou mít hodnocení redukované (bez bodů za výsledky JPZ). 

Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte prosím do 30. srpna 2019 osobně na sekretariát od 

pondělí do pátku mezi 7:30 a 15:30 (na pracovní dobu o prázdninách se informujte) nebo poštou.  

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod evidenčními čísly na webových stránkách a dveřích školy 

dne 2. září 2019. Do deseti dnů od zveřejnění výsledků je třeba odevzdat zápisový lístek (zápisový 

lístek neodevzdávají uchazeči o obor Podnikání) a podepsat smlouvu o studiu. Pokud uchazeč 

zápisový lístek v daném termínu neodevzdá, nebude ke studiu přijat. 

Pro další informace sledujte webové stránky školy (hotelova-skola-plzen.cz)  nebo nás kontaktujte (viz 

kontaktní údaje v hlavičce tohoto vyhlášení). 

V Plzni dne 18. června 2019 

          

        Mgr. Jana Linhartová 

ředitelka školy 


