
STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB 

JESENÍK 

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024  

V souladu s ustanovením § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, v platném znění vyhlašuje ředitelka Střední školy gastronomie, farmářství a služeb 1. kolo 

přijímacího řízení do 1. ročníku následujících oborů pro školní rok 2023/2024.  

Název oboru Forma 

vzdělávání 
Ukončení 

vzdělávání 

Přijímací 

zkouška 

Potvrzení 

zdravotní 

způsobilosti 

Počet míst 

29-53-H/01 Pekař denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

29-54-H/01 Cukrář denní Záv. zkouška Nekoná se ano 30 

29-56-H/01 Řezník - uzenář denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

32-52-H/01 Výrobce kožeděl. zboží denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

41-51-H/01 Zemědělec farmář denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

41-54-H/01 Podkovář a zem.  kovář denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

41-55-H/01 Opravář zeměd. strojů denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

65-51-H/01 Kuchař - číšník denní Záv. zkouška Nekoná se ano 45 

41-51-H/02 Včelař denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

41-52-H/01 Zahradník denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

41-53-H/01 Jezdec a chovatel koní denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor denní Záv. zkouška Nekoná se ano 15 
Tabulka č. 1 – učební obory a počty přijímaných uchazečů 

 

 

Název oboru – zkrácená forma studia 
Forma 

vzdělávání 

Ukončení 
vzdělávání 

Přijímací 
zkouška 

Potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti 

Předpokládaný 
počet přijatých 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví denní 
Maturitní 

zkouška 
Koná se ano 15 

32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží denní Závěr.zkouška Nekoná se ano 15 

41-51-H/02 Včelař denní Závěr.zkouška Nekoná se ano 15 

Tabulka č. 2 – učební obory a počty přijímaných uchazečů – zkrácené studium 

 

 

Název oboru 
Forma 

vzdělávání 

Ukončení 
vzdělávání 

Přijímací 
zkouška 

Potvrzení 
zdravotní 

způsobilosti 
Počet míst 

64-41-L/51 Podnikání denní 
Maturitní 

zkouška 
Koná se NE 30 

64-41-L/51 Podnikání večerní 
Maturitní 

zkouška 
Koná se NE 15 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví denní 
Maturitní 

zkouška 
Koná se ANO 15 

41-45-M/01 Mechanizace a služby      denní 
Maturitní 

zkouška 
     Koná se           ANO            15 

Tabulka č. 3 – nástavbové a maturitní obory 

 

 

 

 

 

 

  



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB 

JESENÍK 

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, 41-45-M/01 Mechanizace a služby. 

 

Průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ s přihlédnutím ke známce z 

chování a zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.  

Písemná přijímací zkouška z ČJ, M  

o 1. termín 13. 4. 2023  

o 2. termín 14. 4. 2023  

 

o 1. náhradní termín 10. 5. 2023  

o 2. náhradní termín 11. 5. 2023  

 

Body za prospěch: 

 

Pro stanovení počtu bodů se bere prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.  Průměrný 

prospěch za každé pololetí se sečte a vydělí 3. Výsledný průměr je ohodnocen v rozsahu od 1,00 do 1,29 - 60 

body, od 1,3 do 1,49 – 50 body, od 1,5 do 1,99 – 40 body, od 2,00 do 2,49 30 body, od 2,5 do 2,99 – 20 body, 

nad 3,00 - 0 bodů. Max. 60 bodů 

 

Body ze školní přijímací zkoušky  - test z matematiky 50 bodů a test z českého jazyka a literatury 50 bodů. 

 

Dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy: 

1. Za 1. až 5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě   

5 bodů.  

2. Za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády 5 bodů.  

3. Za sníženou známku z chování za poslední klasifikační období minus 10 bodů. 

 

Maximální dosažitelný počet bodů – 170  

Minimální požadovaný celkový počet bodů – 50 

Minimální požadovaný počet bodů z přijímací zkoušky – 10  

 

Uchazeči, kteří překročí minimální požadovaný počet bodů, budou přijímáni dle pořadí stanoveného 

počtem bodů až do kapacity oboru stanovené zřizovatelem školy.  

 

Podmínkou přijetí na obory 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví a 41-45-M/01 

Mechanizace a služby je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat výuku 

v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy. 
 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBOR PODNIKÁNÍ (denní i večerní 

studium) PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

 Písemná přijímací zkouška z ČJ, M  

o 1. termín 13. 4. 2023  

o 2. termín 14. 4. 2023  

 

o 1. náhradní termín 10. 5. 2023  

o 2. náhradní termín 11. 5. 2023  

 

Poměr mezi jednotlivými složkami byl stanoven takto: 

 

o 37,5 % průměrný prospěch za 2. pololetí 1. ročníku, 1. pololetí 2. ročníku a za 1. pololetí 3 ročníku – 

maximálně 60 bodů  

o 62,5 % test z ČJ a M – maximálně 100 bodů  



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB 

JESENÍK 

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník 

 

Body za prospěch: 

 

Pro stanovení počtu bodů se bere prospěch za 2. pololetí 1. ročníku, 1. pololetí 2. ročníku a za 1. pololetí 3 

ročníku. Průměrný prospěch za každé pololetí se sečte a vydělí 3. Výsledný průměr je ohodnocen v rozsahu od 

1,00 do 1,29 - 60 body, od 1,3 do 1,49 – 50 body, od 1,5 do 1,99 – 40 body, od 2,00 do 2,49 30 body, od 2,5 do 

3,00 – 20 body, nad 3,00 - 10 bodů. Max. 60 bodů 

 

Body ze školní přijímací zkoušky- test z matematiky 50 bodů a test z českého jazyka a literatury 50 bodů. 

 

Dalších kritérií vyhlášených ředitelkou školy: 

1. Za 1. až 5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě   

              5 bodů.  

2. Za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády 5 bodů.  

 

Maximální dosažitelný počet bodů – 170  

Minimální požadovaný celkový počet bodů – 50 

Minimální požadovaný počet bodů z přijímací zkoušky – 10  

 

   

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM PRO   

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

Do učebních oborů s výučním listem se přijímají žáci se základním vzděláním nebo s ukončenou 

povinnou školní docházkou.  

 

Podmínkou přijetí na tříleté je rovněž splnění zdravotní způsobilosti umožňující absolvovat 

výuku v rozsahu, která je dána schválenými školními vzdělávacími programy. 
 

 

Přijímací zkoušky se nekonají. 

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:  

29-54-H/01 cukrář 

29-53-H/01 pekař 

29-56-H/01 řezník - uzenář 

32-52-H/01 výrobce kožedělného zboží 

41-51-H/01 zemědělec farmář 

41-54-H/01 podkovář a zemědělský kovář 

41-55-H/01 opravář zemědělských strojů 

41-51-H/02 včelař 

41-53-H/02 jezdec a chovatel koní 

41-52-H/01                          zahradník  

41-56-H/01                          lesní mechanizátor 

65-51-H/01                          kuchař-číšník 

 

Do 1. ročníku studia bude přímo přijat výše uvedený počet uchazečů (str.1) 

 

  



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB 

JESENÍK 

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník 

 

Přijetí ke studiu  

V případě přihlášení vyššího počtu uchazečů, než je předpokládaný počet přijímaných žáků, bude pořadí 

sestaveno na základě: 

 

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z 

odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,  

b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud 

uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky 

 

Přijímání uchazečů ze zahraničí 

Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a opatřením obecné povahy Č.j.:MSMT -29772/2022-1 

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělávání ve škole mimo území 

ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška 

z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. 

Přijímání uchazečů z Ukrajiny s vízem strpění 

Zákonný zástupce žáka předloží: 

• čestné prohlášení, nemá-li vysvědčení (má-li, tak úředně ověřenou kopii) 

• žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, která bude nahrazena rozhovorem, jehož termín 

stanoví ředitelka školy 

• žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce 

• prostou kopii dokladu o vízu strpění 

Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury bude nahrazena pohovorem. 

Po vykonání jednotné přijímací zkoušky z matematiky vytvoří ředitelka školy redukované hodnocení, což 

znamená vytvoření pořadí všech uchazečů ze všech částí přijímacího řízení kromě zkoušky z českého jazyka. 

Ředitelka stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí 

rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí 

nezasílá. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka školy 

odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitelka dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého 

uchazeče v anonymizované podobě. 

Termín pro podání zápisového lístku 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí 

odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, 

pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě. 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní 

účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. 

ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky 

rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo 

zletilým uchazečem. 



STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB 

JESENÍK 

U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník 

Zpětvzetí zápisového lístku 

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 

nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat 

na školu na základě odvolání. 

UPOZORNĚNÍ! 

 

Předloží-li žák vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020, bude mu duplicitně započítáno 1. pololetí 

tohoto šk. roku. 

 

Uchazeči o obor ukončený maturitní zkouškou bude po obdržení přihlášky zaslána pozvánka ke konání 

přijímací zkoušky společně s pokyny k jejímu konání.  

 

 

 

Přihlášky zasílejte do 1. 3. 2023. 
 

 

 

 

 

 

V Jeseníku dne 31. 1. 2023                                                                       PhDr. Silvie Pernicová v. r. 

                                                                                                                           ředitelka školy 

 


