
 

Přijímací řízení  

2. kolo 

 

Informace o počtu volných míst 

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o počtu volných míst pro 

studium na SŠG Adolpha Kolpinga ve školním roce 2020/21.                           

Zároveň tímto vypisuje i 2. kolo přijímacího řízení. 

 

kuchař – číšník 65-51-H/01 (zaměření kuchař) 

(název Školního vzdělávacího programu: Kuchař pro přípravu pokrmů),  

Počet volných míst: 6 

 

kuchař – číšník 65-51-H/01 (zaměření číšník)  

(název Školního vzdělávacího programu: Číšník-servírka pro obsluhu, barman(ka), 

barista, sommelier(ka)) 

 

Počet volných míst: 4 

 

cukrář 29-54-H/01  

(název Školního vzdělávacího programu: Cukrář - výroba),  

Počet volných míst: 4 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 

 



Ředitel školy rozhodl a stanovil kritéria, na jejichž základě budou v rámci přijímacího řízení 

pro školní rok 2020/21 přijímáni uchazeči ze ZŠ bez konání přijímací zkoušky, kteří: 

-         splnili nebo plní povinnou školní docházku 

-         mají za poslední dva ročníky školy z předmětů výtvarná výchova a pracovní činnosti 

známku nejhůře 3. 

Pořadí uchazečů se určí podle počtu dosažených bodů. Celkový počet dosažených bodů 

bude závislý i na hodnocení chování ze ZŠ. 

V případě zvýšeného počtu přihlášených uchazečů nad rámec předpokládaných počtů 

přijatých uchazečů v jednotlivých oborech, bude o možném přijetí rozhodovat celkový 

počet dosažených bodů, který se získá bodovým ohodnocením průměrného prospěchu ze 

všech předmětů na vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy. V případě 

dosažení celkového shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší průměrný prospěch za 

1. pololetí posledního ročníku základní školy.  

 

Termín konání 2. kola:    průběžně 

 
Přihlášky ke studiu se podávají přímo řediteli školy. 
 

Důležité !!! 

Jak postupovat pro proběhlém přijímací řízení po 1. kole v případě nepřijetí žáka  

V případě, že po 1. kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat     

přihlášku/ky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášku je možné stáhnout 

z webových stránek MŠMT ČR nebo vyzvednout přímo ve škole, podání přihlášky  přímo 

u ředitele SŠG Adolpha Kolpinga, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal. 

Informace o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení doporučujeme sledovat na 

webových stránkách školy nebo Kraje Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 24. dubna 2020   Ing. Jiří Cočev, ředitel školy 

 

 

 


