Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ
Cestovního ruchu Karlovy Vary
pro školní rok 2020/2021 – 1. kolo
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou č. 10/2005, o vyšším odborném vzdělávání, obojí ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje tímto ředitel školy termín podání přihlášky ke vzdělávání, termín 1. kola,
kritéria a další podmínky k přijímacímu řízení ke vzdělávání v denní formě studijního programu
65-43-N/01 Cestovní ruch

Termín podání přihlášky ke vzdělávání
Termín podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení je stanoven na 31. května 2020.

Termín 1. kola přijímacího řízení
Přijímací řízení v 1. kole proběhne dne 15. června 2020. Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky.
Dálková forma studia se ve školním roce 2020/2021 neotevírá.

Přihláška ke studiu
Podání přihlášky



Přihláška ke studiu se podává na standardním tiskopisu (ke stažení na www.voskv.cz)
Přihláška musí obsahovat všechny předepsané údaje - kód a název oboru vzdělávání (65-43N/01 Cestovní ruch), IZO školy, odkud se uchazeč hlásí (lze nalézt na vysvědčení), osobní
údaje




Na druhé straně přihlášky je nutné uvést prospěch v jednotlivých ročnících střední školy

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat na adresu školy, případně osobně
v budově Vyšší odborné školy v K. Varech - Rybářích:
Obchodní akademie, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ
Šmeralova 44
360 01 Karlovy Vary

Povinné přílohy přihlášky
Pro zařazení a vyhodnocení přihlášky je nutné, aby uchazeč dodal nejpozději ke dni přijímacího řízení
následující dokumenty:
1. Notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení
2. Doklad o zaplacení administrativního poplatku (viz níže)
Tyto dokumenty může zaslat uchazeč společně s přihláškou, nebo je doložit dodatečně, nejpozději však
do 15. června 2020.
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Kritéria přijímacího řízení
Uchazeči budou v 1. kole přijati bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity přijímaných studentů za
podmínek:
 Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení
 Při rovnosti průměrného prospěchu maturitního vysvědčení rozhoduje o umístění lepší průměrný
prospěch ze všech předmětů v prvním pololetí posledního ročníku střední školy
 Při rovnosti průměrného prospěchu maturitního vysvědčení a shodného průměrného prospěchu ze
všech předmětů v prvním pololetí posledního ročníku střední školy rozhoduje průměr známek
z cizích jazyků za celou dobu studia na střední škole.

Počet přijímaných studentů
Pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven nejvyšší počet přijímaných uchazečů na 60.

Administrativní poplatek
Administrativní poplatek uhraďte poštovní poukázkou „A“ nebo bankovním převodem (doklad o zaplacení
poplatku zašlete spolu s přihláškou). Číslo účtu: ČSOB, a. s.: 262992484/0300, konstantní symbol: 379,
variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu POUZE: OA,VOŠ CR a JŠ, Bezručova 17,
360 01 K. Vary

Oznámení výsledků přijímacího řízení
V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitel školy zveřejní na veřejně
přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.voskv.cz) kritéria
přijímacího řízení, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a
nepřijatých uchazečů.

V Karlových Varech 30. ledna 2020
Mgr. Pavel Bartoš
ředitel školy
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