
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ DO OBORU 

65-41-L/01 GASTRONOMIE 

Termíny přijímacího řízení ve Střední škole Gemini Brno, příspěvkové 

organizaci 

Jednotná přijímací zkouška: I. kolo 1. termín: 12. 4. 2022 

                                                    I. kolo 2. termín: 13. 4. 2022 

a) Pozvánku pro první kolo přijímacího řízení pro první a druhý termín zašle 

ředitel SŠ uchazeči 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. 

 

b)  Pozvánku k přijímacímu řízení v prvním kole v náhradním termínu pošle 

ředitel SŠ uchazeči nejpozději 7 dní před jejím konáním.  

 

c) Uchazeči, který se pro závažné důvody k přijímacímu řízení v určeném 

termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů 

po termínu zkoušky, stanovilo CZVV náhradní termín, a to ve dnech 10. a 

11. 5. 2022 (1. a 2. náhradní termín).  

d) Ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů od 

zveřejnění výsledků jednotných testů CZVV. Stanoví pořadí a odešle 

rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče, zveřejní seznam přijatých žáků. 

 

e) Do 2 pracovních dnů po poskytnutí výsledků jednotné zkoušky 

školám od CZVV zveřejní ředitel SŠ u hlavního vstupu do školy a na 

školních www stránkách:  

 pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení (pod registračním 

číslem), po dobu nejméně 15 dnů, 

 přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, po dobu nejméně 15 dnů, 

 kritéria přijímacího řízení. 
 

f) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku 

přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí.  

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 14  

O přijetí uchazeče rozhoduje získaný počet bodů dle níže uvedených 

skutečností.  

Škola přijímá pouze uchazeče se zdravotním postižením.  

Poučení: Zápisový lístek uchazeč doručí do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 



rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou.  

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

1) Součástí přihlášky ke vzdělávání je  
- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní 
školy i po splnění povinné školní docházky,  

- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo 
ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní 
vzdělání před splněním povinné školní docházky.  
Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných 

předmětů (včetně povinně volitelných) za poslední tři pololetí základní 

školy. Průměr je stanoven na jedno desetinné místo s použitím pravidel 

matematického zaokrouhlení.  Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 

2019/2020. 

  

2) Doporučení ŠPZ (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-

psychologické poradny) ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9 

ŠZ.   

3)Počet získaných bodů za průměrný prospěch za poslední tři pololetí ZŠ 

(Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.)  

do průměru      1,5 … 60 bodů                   do průměru      2,4 … 30 bodů 

do průměru      1,6 … 55 bodů                   do průměru      2,5 … 25 bodů 

do průměru      1,7 … 52 bodů                   do průměru      2,6 …  20 bodů 

do průměru      1,8 … 50 bodů                   do průměru      2,7 …  15 bodů 

do průměru      1,9 … 48 bodů                   do průměru      2,8 …  10 bodů 

do průměru      2,0 … 45 bodů                   do průměru      2,9 …   5 bodů 

do průměru      2,1 … 42 bodů                   do průměru      3,0 …   0 bodů 

do průměru      2,2 … 40 bodů                   nad průměr      3,0 …  -5 bodů 

nad průměr      2,3 … 35 bodů 

maximální počet je tedy 60 bodů 

4)Hodnocení dalších skutečností (olympiády, soutěže, motivace, …)     6 

bodů 

  

5)Počet získaných bodů z jednotných testů z MAT a CJL dle výsledků 

testu: 50 + 50 (minimum 0, maximum 100 bodů) 

               3) + 4) … 66 bodů = 40%                    5) … 100 bodů = 60% 
  

6)Součet bodů za 3) + 4) + 5) je výsledkem, který určí umístění uchazeče. 

Přijato bude maximálně 14 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených 

bodů, splňujících kritéria přijímacího řízení.   



7)V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet bodů získaný 

z jednotných testů. 

8)Hranice pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru Gastronomie je 

stanovena na 50 bodů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ DO OBORU 

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

Termíny přijímacího řízení ve Střední škole Gemini Brno, příspěvkové 

organizaci 

Jednotná přijímací zkouška: I. kolo 1. termín: 12. 4. 2022 

                                                    I. kolo 2. termín: 13. 4. 2022 

g) Pozvánku pro první kolo přijímacího řízení pro první a druhý termín 

zašle ředitel SŠ uchazeči 14 dní před termínem konání přijímací 

zkoušky. 

 

h)  Pozvánku k přijímacímu řízení v prvním kole v náhradním termínu 

pošle ředitel SŠ uchazeči nejpozději 7 dní před jejím konáním.  

 

i) Uchazeči, který se pro závažné důvody k přijímacímu řízení v 

určeném termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví 

nejpozději do 3 dnů po termínu zkoušky, stanovilo CZVV náhradní 

termín, a to ve dnech 10. a 11. 5. 2022 (1. a 2. náhradní termín).  

j) Ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů od 

zveřejnění výsledků jednotných testů CZVV. Stanoví pořadí a 

odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci 

nezletilého uchazeče, zveřejní seznam přijatých žáků. 

 

k) Do 2 pracovních dnů po poskytnutí výsledků jednotné zkoušky 

školám od CZVV zveřejní ředitel SŠ  u hlavního vstupu do školy a na 

školních www stránkách:  

 pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení (pod 

registračním číslem), po dobu nejméně 15 dnů, 

 přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, po dobu nejméně 15 

dnů, 

 kritéria přijímacího řízení. 

 

l) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku 

přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

rozhodnutí.  

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 14  

O přijetí uchazeče rozhoduje získaný počet bodů dle níže uvedených 

skutečností.  

Škola přijímá pouze uchazeče se zdravotním postižením.  

Poučení: Zápisový lístek uchazeč doručí do 10 pracovních dnů ode dne 



oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou.  

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

1) Součástí přihlášky ke vzdělávání je  
- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní 
školy i po splnění povinné školní docházky,  

- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo 
ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní 
vzdělání před splněním povinné školní docházky.  
Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných 

předmětů (včetně povinně volitelných) za poslední tři pololetí základní 

školy. Průměr je stanoven na jedno desetinné místo s použitím pravidel 

matematického zaokrouhlení.  Nehodnotí se druhé pololetí školního 

roku 2019/2020. 

  

   2) Doporučení ŠPZ (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-

psychologické poradny) ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9 

ŠZ.   

3) Počet získaných bodů za průměrný prospěch za poslední tři pololetí 

ZŠ (Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 2019/2020.)  

do průměru      1,5 … 60 bodů                   do průměru      2,4 … 30 bodů 

do průměru      1,6 … 55 bodů                   do průměru      2,5 … 25 bodů 

do průměru      1,7 … 52 bodů                   do průměru      2,6 …  20 bodů 

do průměru      1,8 … 50 bodů                   do průměru      2,7 …  15 bodů 

do průměru      1,9 … 48 bodů                   do průměru      2,8 …  10 bodů 

do průměru      2,0 … 45 bodů                   do průměru      2,9 …   5 bodů 

do průměru      2,1 … 42 bodů                   do průměru      3,0 …   0 bodů 

do průměru      2,2 … 40 bodů                   nad průměr      3,0 …  -5 bodů 

nad průměr      2,3 … 35 bodů 

maximální počet je tedy 60 bodů 

4)Hodnocení dalších skutečností (olympiády, soutěže, motivace, …)     6 

bodů 

  

5)Počet získaných bodů z jednotných testů z MAT a CJL dle výsledků 

testu: 50 + 50 (minimum 0, maximum 100 bodů) 

               3) + 4) … 66 bodů = 40%                    5) … 100 bodů = 60% 
  

6)Součet bodů za 3) + 4) + 5) je výsledkem, který určí umístění uchazeče. 

Přijato bude maximálně 14 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených 

bodů, splňujících kritéria přijímacího řízení.   



7)V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet bodů získaný 

z jednotných testů. 

8)Hranice pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru Veřejnosprávní 

činnost je stanovena na 50 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ V OBORU 

66-51-H/01   Prodavač a výrobce lahůdek 

I. kolo 1. termín: 22. 4. 2022 

I. kolo 2. termín: 25. 4. 2022 

 Přijímací zkouška se pro tento obor nekoná! 

Všichni uchazeči o vzdělávání uvedeného učebního oboru se zúčastní 

pohovoru se dvěma učiteli odborného výcviku. Pohovor je součástí 

přijímacího řízení. 

Všeobecné informace 

a) 
Pozvánku pro první kolo přijímacího řízení pro první  a druhý termín zašle 

ředitel SŠ uchazeči 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. 

b) 
Pozvánku k přijímacímu řízení v prvním kole v náhradním termínu pošle 

ředitel SŠ uchazeči nejpozději 7 dní před jejím konáním. 

c) 

Uchazeči, který se pro závažné důvody k přijímacímu řízení v určeném 

termínu nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů po 

termínu řízení, stanoví ředitel SŠ náhradní termín. 

d) 

Ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů od termínu 

přijímacího řízení. Stanoví pořadí a odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeči 

nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, zveřejní seznam přijatých 

žáků. 

e) 
Do 2 pracovních dnů po přijímacím řízení zveřejní ředitel SŠ  u hlavního 

vstupu do školy a na školních www stránkách. 

  

 pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení (pod 

registračním číslem), po dobu nejméně 15 dnů, 

 přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, po dobu nejméně 15 

dnů, 

 kritéria přijímacího řízení. 

f) 
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího 

řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 



 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 14 

O přijetí uchazeče rozhoduje získaný počet bodů dle níže uvedených 

skutečností. 

Škola přijímá pouze uchazeče se zdravotním postižením. 

Poučení: Zápisový lístek uchazeč doručí do 10 pracovních dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. 

Kritéria přijímacího řízení: 

Doporučení ŠPZ (speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické 

poradny) ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ. 

Součástí přihlášky ke vzdělávání je  
- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní 
povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po 
splnění povinné školní docházky,  

- vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo 
ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání 
před splněním povinné školní docházky.  
Hodnocení uchazečů vychází z dosaženého průměru ze všech povinných 

předmětů (včetně povinně volitelných) za poslední tři pololetí základní školy. 

Průměr je stanoven na jedno desetinné místo s použitím pravidel 

matematického zaokrouhlení.  Nehodnotí se druhé pololetí školního roku 

2019/2020. 

Při rovnosti bodů rozhoduje lepší průměrný prospěch za poslední pololetí ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



průměr Počet bodů 

1 20 

do 1,1 19 

do 1,2 18 

do 1,3 17 

do 1,4 16 

do 1,5 15 

do 1,6 14 

do 1,7 13 

do 1,8 12 

do 1,9 11 

do 2,0 10 

do 2,1 9 

do 2,2 8 

do 2,3 7 

do 2,4 6 

do 2,5 5 

do 2,6 4 

2,6 - 3,0 3 

3,1-4,0 2 

  

 

 

 

Brno, 28. 1. 2022                                                                            Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M. 

                                                                                                                               ředitel školy 



Kritéria  přijímacího  řízení  do  vyššího  ročníku  vzdělávání   

(dle ust. § 63 zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění) 

 

Oboru:  65-41-L/01 Gastronomie 

               68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

               66-51-H/01 Prodavač 

 

 

Doporučení speciálně pedagogického centra  (pedagogicko-psychologické poradny) ke vzdělávání ve 

škole zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ. 

 

V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím 

vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, určit její obsah, termín, formu a kritéria 

hodnocení v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

   Brno, dne 28. 1. 2022                                                                    Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M. 

                                                                                                                                ředitel školy 

 

 


