
 

 
 
 
Uherské Hradiště 12. května 2022 
Č.j.: SŠPHZ UH 2238/2022 
 
 

 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 
do 1. ročníku pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou  

ve školním roce 2022/2023 
 

V souladu s § 60 f zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav (školský zákon) 
 

vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 takto: 
 
          Obor vzdělání s maturitní zkouškou (tzv. studijní obor): 
 

• 65-42-M/01 Hotelnictví     … Počet volných míst: 8 
  ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch 
 

• 53-41-M/03 Praktická sestra    … Počet volných míst: 6 
  ŠVP: Praktická sestra 
 
 
V rámci přijímacího řízení do maturitních oborů se koná přijímací zkouška, pokud ji uchazeč nekonal již 
v 1. kole přijímacího řízení. Termín konání přijímací zkoušky je stanoven na středu 1. června 2022, náhradní 
termín je stanoven na středu 8. června 2022.  
Ve 2. kole přijímacího řízení lze využít výsledků přijímací zkoušky z 1. kola, pokud se uchazeč zúčastnil 
jednotné přijímací zkoušky společnosti Cermat. V tomto případě dodejte spolu s přihláškou ke studiu výpis 
výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Tento dokument vydá škola, na které byly testy v 1. 
kole přijímacího řízení konány. 
 
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení 
 
Uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve 2. kole přijímacího řízení podají řádně vyplněné a potvrzené přihlášky. 
Připomínáme, že na přihlášce je nutné mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného 
oboru.  

Termín odevzdání přihlášek je do středy 25. května 2022 včetně 
 
Poštou na adresu: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 
01 Uherské Hradiště 
  
nebo osobně na recepci školy v budově H, hlavní vchod do školy z ulice Jiřího z Poděbrad v těchto hodinách: 

 
Pondělí 7:30 – 14:45  

  Úterý  7:30 – 14:45   
Středa  7:30 – 14:45 

  Čtvrtek            7:30 – 14:45 
  Pátek  7:30 – 14:45 
 
Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení jsou zveřejněna na adrese www.ssphz-uh.cz. 
 
 
 
 
Mgr. Dana Tománková, 
zástupkyně statutárního orgánu 
ředitelka školy v zastoupení  

http://www.ssphz-uh.cz/
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