Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020
1.kolo
Obor 65-42-M/02 Cestovní ruch a stravovací služby
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,
stanovuje ředitel školy následující kritéria:
Kritérium č. 1 – výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého
jazyka a literatury
0 – 50 bodů
Obsahem přijímací zkoušky je učivo z rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání.
Povolené pomůcky: propisovací tužka – nesmí být gumovatelná, nesmí se propíjet,
ale musí být dostatečně zřetelná
Trvání zkoušky: 60 minut
Forma: písemný test
Kritérium č. 2 – výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky matematiky
0 – 50 bodů
Obsahem přijímací zkoušky je učivo z rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání.
Povolené pomůcky: propisovací tužka – nesmí být gumovatelná, nesmí se propíjet,
ale musí být dostatečně zřetelná; rýsovací potřeby
Trvání zkoušky: 70 minut
Forma: písemný test
Kritérium č. 3 – výsledky hodnocení prospěchu podle vysvědčení
z předchozího vzdělávání
0 – 24 bodů
Body budou přiděleny podle tabulky ke kritériu č. 3 za průměrný prospěch ve
druhém pololetí osmého ročníku základní školy (max. 12 bodů) a prvním pololetí
devátého ročníku základní školy (max. 12 bodů). Průměrný prospěch bude
vypočítán na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování ze všech předmětů mimo
chování. Získané body za průměrný prospěch v jednotlivých ročnících budou
sečteny.

Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, to znamená
podle součtu bodů za kritéria č. 1, 2 a 3. Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí.
V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí body, přidělené za přijímací zkoušku z českého
jazyka; při další rovnosti bodů rozhodují body přidělené za přijímací zkoušku z matematiky.
Dále rozhoduje vyšší počet bodů získaný za průměrný prospěch v prvním pololetí devátého
ročníku; případně dále lepší prospěch z průměrné známky z devátého ročníku z matematiky,
českého jazyka a cizího jazyka.
Podmínkou přijetí uchazeče je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení
základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud zákon č. 561/2004 Sb.
nestanoví jinak.
Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, předloží doporučení školského
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení § 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb.; o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
v platném znění.

Všechny potřebné doklady je nutno doložit současně s podáním přihlášky.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Pro obor Cestovní ruch a stravovací služby je pro školní rok 2019/2020 předpokládaný počet
uchazečů 25.

V Rakovníku 29. ledna 2019
Mgr. Karel Mencl v. r.
ředitel školy

Příloha č. 1

Tabulka ke kritériu č. 3 pro přijímací řízení do oboru
65-42-M/02 Cestovní ruch a stravovací služby na školní rok 2019/2020
Průměrný prospěch

Počet bodů

1,0 – 1,09

12,0

1,1 – 1,19

11,5

1,2 – 1,29

11,0

1,3 – 1,39

10,5

1,4 – 1,49

10,0

1,5 – 1,59

9,5

1,6 – 1,69

9,0

1,7 – 1,79

8,5

1,8 – 1,89

8,0

1,9 – 1,99

7,5

2,0 – 2,09

7,0

2,1 – 2,19

6,5

2,2 – 2,29

6,0

2,3 – 2,39

5,5

2,4 – 2,49

5,0

2,5 – 2,59

4,5

2,6 – 2,69

4,0

2,7 – 2,79

3,5

2,8 – 2,89

3,0

2,9 – 2,99

2,5

3,0 a výše

2,0

V Rakovníku 30. ledna 2019
Mgr. Karel Mencl v. r.
ředitel školy

