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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
pro školní rok 2021/2022 

                                     Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví 

 

Dny otevřených dveří: 

 
 
 V důsledku nevyzpytatelného koronavirového období není stanoven konkrétní termín  dne 
otevřených dveří, ale lze si od 7. 12. 2020 domluvit libovolný termín prohlídky školy na čísle 
732 544 923. Totéž i po Novém roce.  
Jste vítáni a samozřejmě se rádi přizpůsobíme vašim časovým možnostem. Jsme tady pro vás 
   . 

Počet přijímaných uchazečů: 46 žáků ve dvou třídách. 

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky buď řediteli školy SŠGH, nebo poštou            
do 1. března 2021.  

 Doručovací adresa: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s. r. o., Na Celně 
281, Mladá Boleslav 293 01 

Součástí přihlášky jsou: 

Klasifikace z posledních dvou ročníků ZŠ, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou                      
školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem 
ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení). 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru. 
Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 
úpravy přijímacího řízení. 

Název a adresa školy:  

SŠ gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o., Na Celně 281, 293 01 Mladá Boleslav  
   V přihlášce uveďte název školy: SŠGH Mladá Boleslav, s. r. o.  

Jednotná státní přijímací zkouška:  

Se v minulých letech konala formou písemného testu z českého jazyka a literatury i 
písemného testu    z matematiky. 
Pro školní rok 2021/22 se jednotná státní přijímací zkouška konat nebude!!  

Informace k přijímacímu řízení: 

Kritéria PŘ stanovena ředitelem školy jsou  založena na základě pohovoru, studijních 
výsledků obsažených ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí závěrečného 9. ročníku ZŠ 
(optimální studijní průměr do 2,0). K tomu bude potřeba doložit doklady o provozovaných 
volnočasových aktivitách (kroužky, sportovní činnost, hudební a další oblasti) a výsledcích 
v dané oblasti.  
 



Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. 
Na Celně 281, Mladá Boleslav 29301 

  

 
 
Uchazeči budou písemně pozváni k vykonání pohovoru, podle toho, na kterém místě na 
přihlášce školu uvedli.  
 
Osobní pohovory se konají ve Střední škole gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s. r. 
o., Na Celně 281, Mladá Boleslav 293 01 ve dvou řádných termínech :  
5. 5. 2021 (1. termín) pro žáky, kteří uvedli školu na 1. místě a  
6. 5. 2021 ( 2. termín).  

   Pořadí škol neznamená prioritu na obor studia!!! 
 

  Kritéria přijímacího řízení: 
 

Výsledek vstupního pohovoru, kde se zjišťuje zájem o obor a profilace žáka, je hodnocen 
max. 40 body.  
Bonifikace za vyznamenání (konec 8. roč. ZŠ a 1. pol. 9. roč. ZŠ), je hodnocena max. 30 body.  
Školní olympiády, kroužky, sportovní a další činorodé volnočasové aktivity tvoří také max. 30 
bodů.  Celkem lze tedy v přijímacím řízení získat 100 bodů. 
Součet získaných bodů ze všech zmíněných kritérií vytvoří pořadí uchazečů v přijímacím 
řízení a nesmí klesnout pod 10 bodů.  
Součástí hodnocení je i bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá (1). 

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí: 

Bude odesláno - zveřejněno na webových stránkách školy www.hotelovkamb.cz ihned po 
zpřístupnění hodnocení. 
Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů. 
Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních 
dnů podat odvolání na adresu školy, nebo osobně vedení školy SŠGH Mladá Boleslav s.r.o., 
Na Celně 281, Mladá Boleslav. 

Přihláška ke studiu:  

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html, 
https://www.hotelovkamb.cz/ 

 

 

SŠGH Mladá Boleslav s. r. o. 
Ředitel školy 

Mgr. Přemysl Siřínek  
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