
1) OBECNÉ INFORMACE 

Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, a to buď na dvě různé 
střední školy nebo na dva obory vzdělávání v rámci jedné školy. 

Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. 

• Uchazeči o 3-leté učební obory kuchař, cukrář, číšník vyplňují přihlášku pro denní 
studium (růžový formulář) – formulář může být stažen z webových stránek – odst.4) 
Formuláře přihlášek ke studiu na SŠ 

• Uchazeči o 2-leté nástavbové studium oboru Gastronomie vyplní přihlášku pro 
nástavbové studium (hnědý formulář) - formulář může být stažen z webových stránek – 
odst.4) Formuláře přihlášek ke studiu na SŠ 

 

Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě střední školy a dva obory vzdělávání, pokud se na ně 
uchazeči hlásí. 

V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělávání v rámci jedné školy, uvede na prvním 
místě v přihlášce název školy a název jednoho oboru vzdělávání, na druhém místě název téže 
školy a název druhého oboru vzdělávání. 

V dalších kolech přijímacího řízení vyplňují uchazeči na přihlášce již pouze jednu školu. 

Lékařský posudek je požadován u všech našich 3-letých učebních oborů a 2-letého 
nástavbového studia. 

  

Přihláška 

Vyplněná přihláška se odevzdá v listinné podobě na školu (školy) uvedenou v 
přihlášce nejpozději do 1. března 2023 

Přihláška pro 1. kolo přijímacího řízení musí být odevzdána nebo doručena zákonným zástupcem 
nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem střední škole, na kterou se uchazeč hlásí. V dalších 
kolech přijímací řízení pak v termínu, který stanoví ředitel školy, na kterou se uchazeč hlásí. 

  

 

  

2) POSTUP PŘI PŘIJÍMANÍ ŽÁKŮ VE 3-LETÝCH 
UČEBNÍCH OBORECH (VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM 
LISTEM) 

Na naší škole jde o obory vzdělávání: 

• 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (zaměření kuchař) 
• 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK (zaměření číšník) 
• 29-54-H/01 CUKRÁŘ 

Těchto oborů se netýkají jednotné přijímací zkoušky. 

  



Pokud má uchazeč speciální vzdělávací potřeby, nechá si vystavit vyjádření pedagogicko-
psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem k uzpůsobení podmínek pro 
konání přijímacích zkoušek. Toto vyjádření doručí uchazeč střední škole společně s přihláškou ke 
vzdělávání.  

 

Rozhodnutí o přijetí  

Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitel školy pod přiděleným registračním číslem v pořadí uchazečů s 
výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče dle stanovených kritérií. Seznam bude 
k dispozici  na hlavních dveřích ve  vstupu do budovy školy  a na webových stránkách školy 
dne   24. dubna 2023.  Zároveň na tento den budou prostřednictvím dopisů pozváni žáci a zákonní 
zástupci do školy na informační schůzku. 

  

Zápisový lístek 

Pokud zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče obdrží rozhodnutí o přijetí, pak 
svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být 
podepsán uchazečem a zákonným zástupcem nezletilého uchazeče. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč 
nabo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat 
se na naší škole, vzdává se práva být přijat ke vzdělávání na SŠG Adolpha Kolpinga. Na toto místo 
může škola přijmout dalšího uchazeče. Zápisový lístek (pouze na jeden školní rok) vydá žákům 
základní školy tato škola nejpozději do 15. března 2022, ostatním uchazečům pak příslušný krajský 
úřad dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze 
jednou. 

  

 

3) POSTUP PŘI PŘIJÍMANÍ ŽÁKŮ DO 
NÁSTAVBOVÉHO STUDIA (VZDĚLÁVÁNÍ S 
MATURITNÍ ZKOUŠKOU) 

Na naší škole jde o obor vzdělávání: 

• 65-41-L/51 GASTRONOMIE 

Tohoto oboru se týkají jednotné přijímací zkoušky. Tyto jednotné písemné testy se budou konat 
v celé ČR do všech oborů vzdělávání s maturitní zkouškou včetně nástavbového studia. 

Jednotné testy může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu na škole uvedené na 
přihlášce v 1. pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí. 
Uchazeči se do celkového hodnocení na obou školách započítává lepší dosažený výsledek. 

Pokud se uchazeč nemůže z vážných, zejména zdravotních důvodů účastnit písemných testů v 
řádném termínu, je povinen svoji neúčasti písemné omluvit u ředitele střední školy nejpozději do 3 
dnů. Následně vykoná písemné testy v náhradním termínu, pokud mu je omluva uznána. 

  

Termíny jednotných testů: 

1. řádný termín: 13. dubna 2023 

2. řádný termín: 14. dubna 2023 



1. náhradní termín: 10. května 2023 

2. náhradní termín: 11. května 2023 

Jednotné zkoušky se konají formou písemných testů z českého jazyka a literatury, matematiky v 
rozsahu stanoveným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Pokud má uchazeč speciální vzdělávací potřeby, nechá si vystavit vyjádření pedagogicko-
psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem k uzpůsobení podmínek pro 
konání přijímacích zkoušek. Toto vyjádření doručí uchazeč střední škole společně s přihláškou ke 
vzdělávání. Ředitel školy na základě tohoto vyjádření rozhodne o uzpůsobení podmínek pro 
konání jednotné zkoušky, zejména o prodloužené předepsané lhůty pro zpracování jednotných 
testů. 

  

Rozhodnutí o přijetí 

Rozhodnutí o přijetí zveřejní ředitel školy pod přiděleným registračním číslem v pořadí uchazečů 
s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče dle stanovených kritérií. Seznam bude k 
dispozici na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy a na webových stránkách 
školy nejpozději 28. dubna 2023 po zpracování všech výsledků organizací Cermat. 

 

 

4) FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK KE STUDIU NA SŠ  

(3-LETÉ UČEBNÍ OBORY, NÁSTAVBOVÉ STUDIUM) 

 

Příslušné formuláře přihlášek ke studiu lze stáhnout na stránkách MŠMT ČR na adrese: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-
vzdelavani-v-1 
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