
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 
  

 

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlašuje  ředitel  Střední  školy gastronomické  Adolpha Kolpinga  ve  Žďáře  nad  Sázavou  

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 pro učební obory:  

 

cukrář 29-54-H/01  

(název Školního vzdělávacího programu: Cukrář – výroba),  

 

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

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

 

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

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

 

 

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2023 přímo řediteli školy.  

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 

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

pro školní rok 2023/24 přijímáni uchazeči ze ZŠ bez konání přijímací zkoušky, kteří splnili 

nebo plní povinnou školní docházku. 

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 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. 

V případě žáků, kteří podávají přihlášku z 8. ročníku základní školy, se získá bodovým 

ohodnocením průměrného prospěchu ze všech předmětů na vysvědčení z 2. pololetí 7. 

ročníku a 1. pololetí 8. ročníku základní školy. 

V případě dosažení celkového shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší průměrný 

prospěch za 1. pololetí posledního ročníku základní školy, tj. 9. ročníku (u žáků podávajících 

přihlášku z 9. ročníku), event.8. ročníku (u žáků podávajících přihlášku z 8. ročníku). 



 

Termín konání 1. kola:    24. dubna 2023 

 

Předpokládané počty přijatých žáků v jednotlivých oborech:  

pro obor cukrář 25 žáků, pro obor kuchař 25 žáků a pro obor číšník 20 žáků. 

 

 

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. Přihlášky si vyzvedne a podá 

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 10. ledna 2023   Ing. Jiří Cočev, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


