
Obory středního vzdělání H s výučním listem – tříleté 

Do oborů středního vzdělání s výučním listem kuchař - číšník, prodavač, cukrář a pekař se 

přijímací zkoušky nekonají.  

Do oboru středního vzdělání s výučním listem jezdec a chovatel koní se koná školní přijímací 

zkouška. 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

• zaměření kuchař 

• zaměření číšník, servírka 

• zaměření kuchař - číšník 

29-54-H/01 Cukrář 

66-51-H/01 Prodavač 

• zaměření prodavač 

• zaměření prodavač – florista 

 

Kritéria přijetí  

• Ukončené základní vzdělání.  

• Celkové hodnocení v posledních dvou ročnících ZŠ “prospěl.” 

• Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového 

průměru za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku, ve kterých uchazeč splnil 

nebo splní povinnou školní docházku. Uchazečům budou odečteny body za hodnocení 

nedostatečnou a dostatečnou. 

• V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče 

poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk. 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 

s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

 

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní  

Kritéria přijímacího řízení 

• Celkové hodnocení v posledních dvou ročnících ZŠ “prospěl.” 

• Ukončené základní vzdělání.  

• Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového 

průměru za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku, ve kterých uchazeč splnil 

nebo splní povinnou školní docházku. Uchazečům budou odečteny body za hodnocení 

nedostatečnou. 

• V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče 

poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk. 

• Školní přijímací zkouška:  1. termín 21. 4. 2023 
                                          2. termín 24. 4. 2023 



 Obsah školní přijímací zkoušky: Pohovor 

     Test všeobecných znalostí o koních 

     Dovedností v kontaktu s koněm 

     Pohybové dovedností – tělesná zdatnost 

 

• Po přijetí vstupní prohlídka u školního lékaře SŠHS Kroměříž MUDr. Milana Hegera. 
 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 

s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Kategorizace - Jezdec a chovatel koní  

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž    

    páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 

2. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy     

    hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá    

    školského zákona. 

 

3. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění        

    alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo     

    kontakt s alergizujícími látkami. 

 

4. Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění  

    alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky,     

    činnosti ve vysoce prašném prostředí. 

 

5. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování. 

6. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

7. Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž  

    v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 

8. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů  

    a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,  

    nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je  

    nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 

9. Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci  

    s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského  

    zákona. 

 

10. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností  

      s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je  

      nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 



 

29-53-H/01 Pekař 

Kritéria přijetí  

• Splněná povinná školní docházka (8. ročník). 

• Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového 

průměru za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, ve kterých uchazeč splnil 

nebo splní povinnou školní docházku. 

• V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče 

poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT a cizí jazyk. 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu 

s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. 

Ostatní pokyny a upozornění k přijímacímu řízení 

• Uchazeči do oborů bez přijímací zkoušky obdrží emailem informace k přijímacímu 

řízení s evidenčním číslem uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky 

přijímacího řízení a termínu zveřejnění výsledků.  

• Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním 

číslem v budově školy a na webových stránkách školy: www.hskm.cz. 

• Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitelky 

školy za oznámené.  

• Uchazeč potvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového lístku do        

10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, jinak zaniká právní účinek rozhodnutí.  

• Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí obdrží uchazeč doporučeně písemnou 

formou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů od doručení k 

odvolacímu orgánu, KÚ Zlínského kraje, prostřednictvím ředitelky střední školy.  

• Pokud je uchazeč o studium cizinec, který přichází ze zahraniční školy, předloží jako 

povinný doklad k přijímacímu řízení osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního 

vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti 

zahraničního vysvědčení. Dále pak doklad o splnění povinné školní docházky, který 

vydala zahraniční škola v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 

docházku v zahraniční škole. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém 

jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů 

vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nepožaduje. 

• Pokud uchazeč dokládá kopie vysvědčení musí být úředně ověřena. 

• Informace o přijímacím řízení podá zástupce ředitele nebo sekretariát školy.  

➢ Obory s výučním listem H – prodavač, kuchař – číšník, kuchař, číšník 

Ing. Eva Kočířová, tel.: 732 781 831                                                                    

e-mail: eva.kocirova@hskm.cz 

 

➢ Obory s výučním listem H – cukrář, pekař  

Mgr. Jana Vašinová, tel.: 607 169 827                                                              

e-mail: jana.vasinova@hskm.cz 

 

➢ Obor s výučním listem H – jezdec a chovatel koní 

Ing. Ida Sedláčková, mob.: 722 932 346 

e-mail: ida.sedlackova@hskm.cz 
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