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Kritéria přijímacího řízení VOŠ – školní rok 2017/2018 
65-43-N/01 Cestovní ruch – denní tříleté studium 

 
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší 
odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., 
Hradec Králové, vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2017/2018 pro obor  
65-43-N/01 Cestovní ruchu a stanovuje kritéria hodnocení a přijímání žáků podle §60 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále 
jen školský zákon) ve znění pozdějších předpisů takto: 
 
 
Požadavky: 

 úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou; 

 řádně vyplněná přihláška ke studiu na předepsaném formuláři odevzdaná do stanoveného 
termínu (včetně potvrzení lékaře); 

 úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení podaná v rámci všech kol přijímacího řízení 
(v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, je možnost 
doložit ji u přijímacího řízení); 

 v případě, že v termínu konání přijímacího řízení není maturitní zkouška vykonána, může 
si uchazeč požádat o přeřazení přihlášky do 3. kola, je-li kapacita po 1. a 2. kole naplněna, 
tak se mu přihláška vrací s usnesením o zastavení přijímacího řízení. 

 
 
Kritéria pro přijetí: 

 průměrný prospěch z maturitní zkoušky; 
 
 
Výsledné pořadí uchazečů: 

 pořadí uchazečů pro potřeby přijímacího řízení vznikne seřazením uchazečů dle výše 
uvedeného průměru až do naplnění kapacity (30 studentů) 

 
 
Termíny: 

 podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2017; 

 podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do 15. 8. 2017; 

 v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat do 8. 9. 2017; 

 v případě vyhlášení 4. kola se přihlášky budou přijímat do 29. 9. 2017. 
 
 
Termín konání 1. kola přijímacího řízení: 

 úterý - 20. června 2017  

 
 



Informace k přijímacímu řízení: 

 k přijímacímu řízení bude uchazeč pozván písemnou pozvánkou; 

 v případě, že v 1. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (30 studentů) bude 
vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení – předpokládaný termín čtvrtek 31. 8. 2017; 

 2. kolo bude vyhlášeno i v případě naplnění kapacity po vlastním průběhu přijímacího 
řízení s předpokladem, že k 15. 8. 2017 nepotvrdí všichni přijatí uchazeči nástup ke 
studiu. V případě, že všichni studenti potvrdí nástup ke studiu, bude přijímací řízení 
zastaveno usnesením a uchazečům vrácena přihláška včetně příloh; 

 v případě, že v 1. a 2. kole nebude naplněna plánovaná kapacita (30 studentů) bude 
vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení – předpokládaný termín úterý 26. 9. 2017; 

 případné 4. kolo proběhne úterý 17. 10. 2017; 

 ředitelka školy může pro 2., 3. a 4. kolo přijímacího řízení stanovit pro naplnění jazykových 
skupin odlišný počet přijímaných studentů dle výběru cizího jazyka; 

 v případě, že uchazeč podá přihlášku do 2., 3. případně 4. kola dříve, než je přijímací 
řízení předchozího kola ukončeno, pak je-li kapacita naplněna, tak se mu přihláška vrací 
s usnesením o zastavení přijímacího řízení, v případě, že kapacita naplněna není, je 
přihláška podkladem pro proces přijímacího řízení. 

 
 

 
 
 

V Hradci Králové 30. ledna 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eva Petřikovová 
ředitelka školy 

 


