Aktuální změny v přijímacím řízení ke vzdělávání v
čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v
nástavbách

Dle platného znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné
povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)
vydaného dne 15. 3. 2021
•

•

•
•
•

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna
2021.
Termín školní přijímací zkoušky, která probíhá elektronicky (zasláním motivačního dopisu)
se prodlužuje do 4. května 2021. Motivační dopis (Proč jsem si vybral tento obor….)max.
1 strana A4; písmo 12b; řádkování 1,5; písmo Times New Roman nebo Arial) odevzdání na
email: prijimacky@hotelova-skola.cz . Do předmětu uveďte: jméno a příjmení žáka, studijní
obor. V případě zájmu o více oborů je nutné zaslat motivační dopis na každý obor.
Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy
www.hotelova-skola.cz a na dveřích školy 19. května 2021.
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po
vyhlášení výsledků – tj. do 2. června 2021.
Posunuje se termín plánovaných schůzek o průběhu a organizaci studia, které se i nadále
podle aktuální epidemiologické situace uskuteční budˇprezenčně nebo on-line. Informace
o formě schůzky bude upřesněna na webu školy www.hotelova-skola.cz dne 19. 5. 2021 do
12:00 hod. V případě prezenční schůzky budete mít možnost odevzdat zápisový lístek.
Studijní obor
Gastronomie
Hotelnictví moderně
Cestovní ruch

Datum a čas schůzky
Úterý 25. 5. 2021 14:00 hod
Úterý 25. 5. 2021 15:00 hod
Úterý 25. 5. 2021 16:00 hod

V Praze dne: 17. 3. 2021

Mgr. Eva Juríková
ředitelka školy
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Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 21169

Aktuální změny v přijímacím řízení ke vzdělávání
v tříletých oborech vzdělání s výučním listem

Dle platného znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné
povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)
vydaného dne 15. 3. 2021

Změny v přijímacím
Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna
2021.
• Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy
www.hotelova-skola.cz a na dveřích školy 19. května 2021.
• Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po
vyhlášení výsledků – tj. do 2. června 2021.
• Posunuje se termín plánovaných schůzek o průběhu a organizaci studia, které se i nadále
podle aktuální epidemiologické situace uskuteční budˇprezenčně nebo on-line. Informace
o formě schůzky bude upřesněna na webu školy www.hotelova-skola.cz dne 19. 5. 2021 do
12:00 hod. V případě prezenční schůzky budete mít možnost odevzdat zápisový lístek.
•

Studijní obor
Kuchař - číšník
Cukrář

Datum a čas schůzky
Středa 26. 5. 2021 15:00 hod
Středa 26. 5. 2021 16:00 hod

V Praze dne: 17. 3. 2021

Mgr. Eva Juríková
ředitelka školy
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190 14 Praha 9 - Klánovice

tel.:
e-mail:
web:
IZO:

+420 281 012 111
sekretariat@hotelova-skola.cz
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Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 21169

