Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020
Obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch
V rámci 1. kola přijímacího řízení se koná přijímací zkouška formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a
literatury a matematiky na základě Vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné
zkoušce ve školním roce 2019/2020 dne 8. června 2020. Náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 23. června
2020 (lze využít pouze v případě závažné, do tří dnů písemně omluvené absence u JPZ v řádném termínu).
Ke studiu 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch bude od 1. září 2020 v prvním kole přijato nejvýše 60
uchazečů.
V přijímacím řízení může uchazeč získat za všechna kritéria maximálně 166 bodů. Uchazeči budou hodnoceni
v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
a) podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) podle výsledků hodnocení dosažených při jednotné přijímací zkoušce,
c) podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,
tj. podle bodového ohodnocení úspěchů dosažených v olympiádách a předmětových soutěžích.
Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky
Uchazeči vykonají test z matematiky (max. 50 bodů) a test z českého jazyka (max. 50 bodů). Za chybné odpovědi se body
neodečítají. Celkem může uchazeč z obou jednotných testů získat 100 bodů, tj. 60 % z celkového podílu na hodnocení
přijímacího řízení.
Kritériím přijímacího řízení nevyhověl a ke studiu nebude přijat uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 8
bodů nebo z testu z českého jazyka a literatury méně než 13 bodů.
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Při hodnocení výsledků předchozího vzdělávání se započítává průměr z prospěchu z konce předposledního
ročníku a pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (součet obou průměrů se dělí dvěma).
Uchazeč může získat 50 bodů (viz příloha č. 1).
Úspěchy v olympiádách a předmětových soutěžích
Započítává se umístění v předposledním a posledním ročníku základního vzdělávání. Body budou uděleny za umístění v
soutěžích a olympiádách v ČJ, MAT, cizím jazyce, dějepisu a zeměpisu. V každém roce se započítá umístění v nejvyšším
kole (celostátní, krajské nebo okresní). Umístění musí být doloženo s přihláškou, na později doložené doklady nebude
brán zřetel. Uchazeč předkládá fotokopii diplomu nebo osvědčení.
Úspěchy v olympiádách a předmětových soutěžích mohou doložit i uchazeči, kteří nejsou občany ČR.
Uchazeč může získat maximálně 16 bodů (viz příloha č. 1).
Celkem za hodnocení vysvědčení a úspěchy v olympiádách může uchazeč získat 66 bodů, to je
40 % z celkového podílu na hodnocení příjímacího řízení.
Bodový odpočet za nedostatečné – za známku 5 (nedostatečný) na konci předposledního ročníku nebo v pololetí
posledního ročníku základního vzdělávání z jakéhokoli předmětu se odečítá 166 bodů.
Pokud uchazeč v celkovém součtu bodů nedosáhne na hranici 21 bodů (z celkem 166 možných), nedosáhl na hranici
potřebnou pro přijetí a nebude přijat ke studiu.
Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů. V případě shody počtu bodů ve výsledkové listině se pro konečné
pořadí uchazečů ve výsledkové listině postupně přihlédne k:
- vyššímu celkovému bodovému skóre z přijímacích testů,
- průměrnému prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání,
- průměrnému prospěchu v 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání,
- průměrnému prospěchu v 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého
jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto uchazečů
ověří rozhovorem.

Uchazeči-cizinci, kteří podle § 20, odst. 4, Školského zákona nekonali přijímací zkoušku z českého jazyka a u
nichž byla znalost českého jazyka prověřena rozhovorem s výsledkem neuspěl, nesplnili kritéria přijímacího
řízení a nebudou ke vzdělávání přijati.
Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z 2. pololetí
předposledního ročníku, nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky, uchazeči,
kteří nejsou státními občany ČR a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní
docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a uchazeči, kteří nebyli hodnoceni v 1. pololetí posledního ročníku
plnění povinné školní docházky, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti.

Na základě tohoto rozhovoru bude uchazeči spočítán průměrný studijní prospěch a uděleny body dle tabulky pro
hodnocení předchozího vzdělávání. Uchazeč může získat 50 bodů.
Mezi uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze zařadit uchazeče, kteří se
před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území
České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
V souladu s § 1, písm. h, Vyhlášky č. 244/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání je nutné doložit s
přihláškou doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

PŘÍLOHA Č. 1:
Tabulka přepočtu celkových průměrných prospěchů za 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku
základního vzdělávání
Průměr do

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

Body

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Při hodnocení předchozího vzdělávání se započítává průměr z prospěchu z konce předposledního ročníku
a pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (součet obou průměrů se dělí dvěma)
Počty přidělených bodů z umístění v celostátních, krajských a okresních kolech soutěží:
1. místo
Okresní kolo - počet bodů
4
Krajské kolo - počet bodů
6
Celostátní kolo - počet bodů
8
Uchazeč může získat maximálně 16 bodů.

2. místo
3
5
7

3. místo
2
4
6

Výsledné pořadí uchazečů bude zveřejněno pod jejich registračním číslem ve vestibulu školy a na webových stránkách
školy dne 16. června 2020 ve 14.00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu od 1. září 2020 bude uloženo v sekretariátu školy a uchazeč ho obdrží při nástupu do
školy.
V souladu s ustanoveními § 60 g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 19 zákona č. 135/2020 Sb. je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče povinen potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli
střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj.
do 23. června 2020. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového
rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude odesláno nejdříve 16. června 2020 a ukládá se po dobu 10 dnů v provozovně
provozovatele poštovních služeb a pak je považováno za doručené.
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání
a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon č. 135/2000 Sb.) nemůže uchazeč v roce 2020 podat
proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
Nepřijatý uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, má možnost požádat o nové
rozhodnutí, formulář žádosti bude součástí dopisu rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.
O případném vypsání dalších kol přijímacího řízení bude rozhodnuto vždy po ukončení kola předchozího.

