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Člen Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

Držitel zlatého certifikátu  SSŠČMS  
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2. kolo přijímacího řízení 
 
V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, střední, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 2. 

kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021. 

 

Předpokládaný počet uchazečů: 

Obor Počet přijímaných uchazečů 

29-54-H/01 Cukrář 5 

65-51-H/01 Kuchař – číšník 15 

669-51-H/01 Kadeřník 0 

  

29-42-M/01 Analýza potravin 17 

65-42-M/02 Cestovní ruch 10 

65-42-M/01 Hotelnictví 15 

53-41-M/02 Nutriční asistent 15 

64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 10 

65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium) 10 

 

  

Přihlášky ke studiu podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů  

od 10.6.2020 do 31.8.2020. 

 

 

https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/ucebni-obory/cukrar/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/ucebni-obory/kuchar-cisnik/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/ucebni-obory/kadernik/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/studijni-obory/analyza-potravin/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/studijni-obory/cestovni-ruch/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/studijni-obory/hotelnictvi/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/studijni-obory/kosmeticke-sluzby/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/nastavbove-studium/podnikani/
https://www.hssilherovice.cz/uchazeci/nastavbove-studium/gastronomie-2/
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Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro učební obory 

 zájem o obor 

 absolvent povinné školní docházky ZŠ 

 prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor 

 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro maturitní obory 

 zájem o obor 

 absolvent 9. třídy ZŠ bez známky nedostatečná v 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

 průměrný prospěch z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor (kromě oboru Cestovní 

ruch) 

 

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 pro maturitní nástavbové obory 

 zájem o obor 

 absolvent učebního oboru bez známky nedostatečná v 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. 

ročníku 

 průměrný prospěch z 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti studovat zvolený obor  

 

 

 

 

V Šilheřovicích, dne 9. 6. 2020    Ing. Diana Volejníčková 

        ředitelka školy 

https://www.hssilherovice.cz/wp-content/uploads/posudek1.pdf
https://www.hssilherovice.cz/wp-content/uploads/posudek1.pdf
https://www.hssilherovice.cz/wp-content/uploads/posudek1.pdf

