
Přijímací řízení do tříletých učebních oborů  

 

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 2022/23.                             

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: 3 

 

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

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

Počet volných míst: 3 

 

cukrář 29-54-H/01  

(název Školního vzdělávacího programu: Cukrář - výroba),  

Počet volných míst: 2 

 

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

pro školní rok 2022/2023 přijímáni uchazeči ze ZŠ bez konání přijímací zkoušky, kteří: 

-         splnili nebo plní povinnou školní docházku. 

 

 



Postup pro vyplnění a odevzdání přihlášky na SŠG Adolpha Kolpinga: 

1.      Vyplnění přihlášky 

Uchazeč, který má zájem se na SŠG Adolpha Kolpinga přihlásit, vyplní tiskopis přihlášky 

(získá jej buď na základní škole nebo na SŠG Adolpha Kolpinga nebo prostřednictvím 

webové stránky MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore pod heslem „Formuláře přihlášek (vzory)) a vyplní požadované údaje. 

Základní škola musí potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis).  

 

Při vyplnění přihlášky je nezbytně nutné uvést u oboru kuchař-číšník ještě doplňující 

zaměření, např.  

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

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

 

2.      Odevzdání přihlášky řediteli SŠG Adolpha Kolpinga 

Vyplněný tiskopis přihlášky (potvrzený a podepsaný základní školou) podává zletilý 

uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče přímo řediteli SŠG Adolpha 

Kolpinga, a to průběžně v  měsíci května a června 2022 (do zaplnění volných míst). 

Pokud základní škola odmítne potvrdit a podepsat tiskopis přihlášky, musí uchazeč 

k přihlášce připojit rovněž kopie vysvědčení za poslední dva ročníky. Součástí přihlášky 

je lékařské potvrzení o způsobilosti studovat daný obor. Je-li uchazeč osobou zdravotně 

znevýhodněnou, doloží rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění. Je-li uchazeč osobou se 

specifickými vzdělávacími potřebami, doloží posudek školského poradenského zařízení o 

zdravotním postižení. 

3.      Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na školu 

Po vyhodnocení doručených přihlášek zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a 

nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 

odešle rozhodnutí o nepřijetí, a to v souladu s platnou legislativou.  

4.      Povinnosti přijatého uchazeče o vzdělávání 

Pokud zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče obdrží rozhodnutí o 

přijetí, pak svůj úmysl vzdělávat se na SŠG Adolpha Kolpinga potvrdí odevzdáním 

zápisového lístku řediteli SŠG Adolpha Kolpinga, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i 

zákonným zástupcem v případě nezletilého uchazeče. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl 

vzdělávat se na SŠG Adolpha Kolpinga, vzdává se práva být přijat ke vzdělávání na SŠG 

Adolpha Kolpinga.  Na toto místo škola vypíše další kolo přijímacího řízení. Zápisový 

lístek (pouze jeden na školní rok) vydá žákům základní školy tato škola nejpozději do 30. 

dubna 2021, ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad dle místa trvalého 

bydliště uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. 
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