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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

3. KOLO  

Přijati byli uchazeči s následujícími evidenčními čísly: 

OBOR CESTOVNÍ RUCH: 

1. 110/2019 

2. 111/2019 

3. 108/2019 

OBOR HOTELNICTVÍ: 

1. 242/2019 

OBOR KUCHAŘ-ČÍŠNÍK: 

1. 326/2019 

2. 327/2019 

3. 328/2019 

OBOR PODNIKÁNÍ – DISTANČNÍ FORMA: 

1. 545/2019 

2. 546/2019 

3. 547/2019 

Toto vyhlášení má stejné právní účinky jako rozhodnutí o přijetí.  

 

ODVOLÁNÍ 

Uchazeči, kteří zde uveřejněni nejsou, nejsou ke studiu přijati a obdrží rozhodnutí o nepřijetí. 

Den následující po doručení rozhodnutí o nepřijetí začíná běžet 3denní lhůta na odvolání. 

Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje u ředitelky školy.  
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ZÁPISOVÝ LÍSTEK 

OBOR CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A KUCHAŘ-ČÍŠNÍK: Přijatí uchazeči 

nebo zákonní zástupci nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se na Akademii hotelnictví  

a cestovního ruchu potvrdí odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  

Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek v této lhůtě 

nedodá, poslední den této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí, tj. uchazeč není 

ke studiu přijat. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce 

uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při vyzvedávání 

zápisového lístku musí tedy uchazeč přinést také rozhodnutí o přijetí na jinou školu. 

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

kraje. 

OBOR PODNIKÁNÍ: Přijatí uchazeči zápisový lístek neodevzdávají. Podmínkou nástupu  

ke studiu je podepsání smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  

o přijetí. 

SMLOUVA O STUDIU 

Kromě odevzdání zápisového lístku je též nutné podepsat smlouvu o studiu. Smlouva je 

k podpisu na sekretariátu školy v pracovní dny mezi 7:30 a 15:30. 

Pokud uchazeč či zákonný zástupce nezletilého uchazeče podepíší smlouvu, ale poté  

se rozhodnou na školu nenastoupit, požaduje škola písemné ukončení studia, jinak bude 

dotyčný stále evidován jako student a bude muset zaplatit školné za dobu, kdy byl jako 

student evidován. 

DALŠÍ DOKUMENTY 

OBOR CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A KUCHAŘ-ČÍŠNÍK: Nejpozději v den 

nástupu ke studiu musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdat 

vysvědčení z devátého ročníku ZŠ.  

OBOR PODNIKÁNÍ: Uchazeči, kteří absolvují středoškolské studium ve školním roce 

2018/2019, nejpozději v den nástupu ke studiu odevzdají výuční list a vysvědčení  

o závěrečné zkoušce. 

Cizinci musejí nejpozději v den nástupu dodat doklad o splnění povinné školní docházky 

(vysvědčení), osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného 
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zahraniční školou (vysvědčení přeložené tlumočníkem) a doklad o oprávněnosti pobytu  

na území ČR (povolení k pobytu). 

 

 

V Plzni dne 18. června 2019 

 

         Mgr. Jana Linhartová 

         ředitelka školy 
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KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO OBOR CESTOVNÍ RUCH A HOTELNICTVÍ BYLA 

NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

Každý uchazeč obdrží v průběhu přijímacího řízení body. Bude možno získat nejvýše 100 bodů, z 

toho: 

 

 za výsledky jednotné zkoušky   nejvýše 70 bodů 

 za prospěch na základní škole   nejvýše 30 bodů. 

Další podmínky přijetí: Žádný předmět na těchto vysvědčeních nesměl být hodnocen stupněm 

„nedostatečný“ a hodnocení z chování bylo stupněm „velmi dobré“. 

 

Hodnocení uchazeče dle zákona č. 561/2004 Sb.: 

 dosažený počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka a 

literatury 

 dosažené výsledky v předchozím vzdělávání 

 celkové pořadí žáka po sečtení všech bodů 

 maximální počet bodů při přijímacím řízení je 100 

 

a) dosažený počet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky: 

 test z českého jazyka – maximální bodová hodnota 50 bodů bude pro účely přijímacího řízení 

přepočítána na maximum 35 bodů, 

 test za matematiky – maximální bodová hodnota 50 bodů bude pro účely přijímacího řízení 

přepočítána na maximum 35 bodů. 

Oba testy budou ohodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Pro určení pořadí 

v přijímacím řízení bude použit lepší z obou výsledků jak pro test z matematiky, tak pro test z českého 

jazyka. 

 

b) počet bodů za vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ dle níže 

uvedené tabulky: 

PRŮMĚR DO BODY 

 

1,0 10  

1,1 9,5 

1,2 9 

1,3 8,5 

1,4 8 
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1,5 7,5 

1,6 7 

1,7 6,5 

1,8 6 

1,9 5,5 

2,0 5 

2,1 4,5 

2,2 4 

2,3 3,5 

2,4 0 

2,5 0 

2,6 0 

2,7 0 

2,8 0 

2,9 0 

ostatní 0 

 

Maximální bodová hodnota 100 bodů bude pro účely přijímacího řízení přepočítána na maximum 35 

bodů. 

 

Při rovnosti celkového počtu dosažených bodů rozhoduje: 

1. bodové hodnocení za oba testy, 

2. vysvědčení ze ZŠ za 1. pololetí 9. ročníku, 

3. vysvědčení ze ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich 

pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. 

Přijímací řízení a vzdělávání cizinců se řídí § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 

UCHAZEČI O OBOR KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A PODNIKÁNÍ byli přijati bez přijímací zkoušky. 
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