
Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 

Důležité informace jsou doplňovány a aktualizovány průběžně: 

• Pro obor Cestovní ruch - denní forma vzdělávání jsou přijímací zkoušky formou 

jednotné přijímací zkoušky povinné. 

• Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je pondělí 3. 5. 2021 (1. řádný termín) a úterý 

4. 5. 2021 (2. řádný termín). 

• Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je středa 2. 6. 2021 (1. náhradní termín), a 

čtvrtek 3. 6. 2021 (2. náhradní termín). 

• Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů: 

o z Českého jazyka a literatury v délce 70 minut,  

o z Matematiky a její aplikace v délce 85 minut. 

• Účast uchazeče na jednotných přijímacích zkouškách je podmíněna doložením 

písemného potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního 

preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve 

škole, ve které je žákem (základní škola) či dokladem vydaným poskytovatelem 

zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu SARS-CoV-2 ne 

starším než 7 dní, případně dokladem o prodělání laboratorně potvrzeném 

onemocnění Covid-19 ne starším 90 dní. 

• Bez písemného potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního 

antigenního či neinvazivního preventivního antigenního testu RT-PCR testu ne starším 

než 7 dní nebude uchazeči umožněna účast na jednotné přijímací zkoušce. 

• Výsledky přijímacího řízení na obor Cestovní ruch - denní forma vzdělávání pro školní 

rok 2021/2022 budou zveřejněny ve středu 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách na 

úřední desky školy a na internetových stránkách školy. 

• Přijatým uchazečů se Rozhodnutí o přijetí nezasílá. Nepřijatým uchazečů se Rozhodnutí 

o nepřijetí zašle poštou doporučený dopisem s modrým pruhem.  

• V případě přijetí ke studiu je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení potvrdit svůj zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového 

lístku, tj. do 2. 6. 2021. 

• V případě nepřijetí ke studiu je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení 

Rozhodnutí o nepřijetí odvolání.  


