
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 
Pro obory vzdělávání hotelnictví, kosmetické služby, gastronomie 

P.č.  Body (max.) 
1. Výsledky přijímací zkoušky (test Cermat)  100 
2. Průměr z 2. pololetí 8. třídy a průměr z 1. pololetí 9. třídy základní školy celkem 67 
 V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodují skutečnosti, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče ke zvolenému oboru (jazyková příprava, 
odborná dovednost a aktivita, apod.) 
V případě potřeby může být proveden osobnostní pohovor s uchazečem o studium. 

 

 Celkem 167 
Cizinci s dočasnou ochranou nekonají test Cermat z českého jazyka, konají pohovor z českého jazyka 
 
Pro obory vzdělávání cukrář, kuchař, číšník, kadeřník, krejčí 

P.č.  Body (max.) 
1. Průměr z 2. pololetí 8. třídy a průměr z 1. pololetí 9. třídy základní školy celkem 67 
 V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodují skutečnosti, které osvědčují vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče ke zvolenému oboru (jazyková příprava, 
odborná dovednost a aktivita, apod.) 
V případě potřeby může být proveden osobnostní pohovor s uchazečem o studium. 

 

 Celkem 67 
Cizinci s dočasnou ochranou konají pohovor z českého jazyka 
 
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 
U maturitních oborů se zveřejní na webu školy výsledky hodnocení a seznam přijatých a nepřijatých 
uchazečů nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Cermatem, tj. 2. května 2023. 
Nepřijatým uchazečům se odešle rozhodnutí o nepřijetí. 
Pro učební obory bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků na webu školy 24. dubna 2023 a 
nepřijatým uchazečům se odešle rozhodnutí o nepřijetí. 
 
Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí se umožňuje zákonným zástupcům uchazeče o studium nebo 
plnoletým uchazečům vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení,  
u oborů bez přijímací zkoušky 24. 4. 2023  
u oborů s přijímací zkouškou 2. 5. 2023 
od 8.00 do 11.00 hod. v kanceláři č, 1203 (sekretariát ředitele školy) 
 
Odvolání proti nepřijetí 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních 
dnů od doručení rozhodnutí. 
 
 
 
Liberec 17. ledna 2023 
 

 
 
 
 

Ing. Zdeněk Šlaich 
ředitel střední školy 

 


