
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč podat  přihlášku do více škol a do více 
oborů vzdělávání. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu. Přihlášky podávají uchazeči nebo u 
nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do data 
určeného ředitelem školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním 
předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný 
obor vzdělání. 

Termín podání přihlášek: do 3.6. 2021 

 

 

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:  

Podnikání (denní) (64-41-L-51)     7 

Podnikání (dálkové) (64-41-L/51)    10 

Kuchař-číšník (65-51-H/01)     2 

 

 

 



Jednotlivé  části  přijímacího řízení pro maturitní obory: 
(Podnikání) 

 
Klasifikace v předchozím studiu. Maximální počet získaných bodů 10. 

Do průměru 1,5 – 10 bodů, do průměru 2 – 6 bodů, do průměru 2,5 – 3 body, nad průměr 
2,5 – 0 bodů. 

Uchazeči ze ZŠ vysvědčení z 8. ročníku I. a II. pololetí a 9. ročníku I. pololetí, pro uchazeče ze SOU 
vysvědčení z 1. a 2. ročníku II. pololetí a ze 3. ročníku I. pololetí. Neověřená klasifikace, nebo nevyplněná 
klasifikace na přihlášce bude považována za klasifikaci „nedostatečně“. 

Mimoškolní aktivity.  Maximální počet získaných bodů 10. 

Účast na soutěžích, zájmová činnost – sport, hudba,…. 

Osobní pohovor. Maximální počet získaných bodů 10. 

Zkouška z českého a cizího jazyka. Maximální počet získaných bodů 20. 

Možno absolvovat do 9.6. 2021. Započítává se nejlepší ze tří pokusů. Každý účastník 
přijímací zkoušky získá přístupový kód při osobním jednání, nebo na vyžádání emailem na 
adrese: svepes@skolacb.cz a telefonu 732 348 990. 

V případě technických problémů je možné tuto část zkoušky absolvovat přímo v budově školy. 

Maximální počet získaných bodů je 50. Pro přijetí je potřeba získat alespoň 15 bodů. 

Pro přijetí do dálkové formy studia je potřeba získat alespoň 8 bodů. 

 

Jednotlivé části přijímacího řízení pro učební obory: 
(Kuchař-číšník) 
 

Klasifikace v předchozím studiu. Maximální počet získaných bodů 10. 

Do průměru 1,5 – 10 bodů, do průměru 2 – 6 bodů, do průměru 2,5 – 3 body, nad průměr 
2,5 – 0 bodů. 

Uchazeči ze ZŠ vysvědčení z 8. ročníku I. a II. pololetí a 9. ročníku I. pololetí, pro uchazeče ze SOU 
vysvědčení z 1. a 2. ročníku II. pololetí a ze 3. ročníku I. pololetí. Neověřená klasifikace, nebo nevyplněná 
klasifikace na přihlášce bude považována za klasifikaci „nedostatečně“. 

Mimoškolní aktivity.  Maximální počet získaných bodů 10. 

Účast na soutěžích, zájmová činnost – sport, hudba,…. 

Osobní pohovor. Maximální počet získaných bodů 10. 

Maximální počet získaných bodů je 30. Pro přijetí je potřeba získat alespoň 8 bodů. 

 

O  přijetí nebo  nepřijetí  uchazeče bude rozhodovat počet získaných bodů. V případě 
rovnosti bodů rozhodují průměrné prospěchy uvedené na přihlášce ke studiu.  

Součástí dalších kol přijímacího řízení NENÍ jednotná přijímací zkouška z ČJ a M. 
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