Integrovaná střední škola Stanislava Kubra
Školská 105, 252 68 Středokluky
IČO: 60457911
Tel.: 233 901 182
E:mail: info@iss-stredokluky.cz

Ředitel Integrované střední školy Stanislava Kubra Středokluky vyhlašuje podle ustanovení §59 a
následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení
do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.

Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení v Integrované střední škole Stanislava Kubra Středokluky, Školská 105 se řídí § 59 a
60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 244/2018 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 244 ze dne 23. října 2018. Kterou se mění
vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017
Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů).

Kritéria přijímacího řízení studijních oborů
Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je dle § 60a odst. 5 školského
zákona stanoven na 2. března 2020. Přihlášky budou přijímány formou písemnou a doručením poštou
nebo osobně. Tiskopisy přihlášek je možné vytisknout z webových stránek školy www.issstredokluky.cz či z webových stránek MŠMT www.msmt.cz.
Náležitosti přihlášky vzdělávání stanoví § 1 vyhlášky o přijímacím řízení. Pokud nebude přihláška
potvrzena ředitelstvím základní školy nebo střední školy, žádáme o přiložení ověřených kopií
vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku, nebo doklady o získání středního vzdělání s výučním listem. V případě, že má žák
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení, doloží toto doporučení jako součást přihlášky. Žáci – cizinci doloží potvrzení
k pobytu (§ 20 odst. 3. školského zákona). Potvrzení zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Termíny, forma a hodnocení přijímacího řízení
-

každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát

-

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí 14. 4. 2020

-

ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí 15. 4. 2020

-

uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů neomluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku
v náhradním termínu – 1. termín 13. 5. 2020, 2. termín 14. 5. 2020.

V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou jednotné zkoušky formou písemného testu z předmětů
Český a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. Dodavatelem a
administrátorem testů včetně jejich hodnocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT). Uchazečům o studium odešle ředitelství školy pozvánku k jednotné přijímací zkoušce
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nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky v 1. a 2. termínu a nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky
v náhradním termínu. Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení
vycházejí z § 60 písm. d)zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že
v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:
a) výsledků hodnocení dosaženém při testech z českého jazyka a matematiky
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání základní školy
c) u nástavbového/dálkového studia – podrobná kritéria stanovena u jednotlivých studijních oborů
Kritéria hodnocení prospěchu
Celkový průměr ze základní
školy nebo středního
odborného učiliště
1,0 – 1,5
1,6 – 2,1
2,2 – 2,7
2,8 – 3,3
3,4 >

Bodové hodnocení
25
20
15
10
0

Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých uchazečů) budou zveřejněny na
webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy dne 30. 4. 2020. Výsledky budou
zveřejněny pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den
přijímací zkoušky před jejím zahájením.

Studijní obory
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Pro stanovení pořadí uchazečů v prvním kole přijímacího řízení jsou dána bodově ohodnocená
kritéria:
a) výsledky jednotné přijímací zkoušky
b) hodnocení výsledků ve sledovaném období (aritmetický průměr)

max. 25 bodů

Ke studiu oboru budou přijati žáci dle pořadí sestaveného z výše uvedených parametrů. Maximální
počet přijatých žáků bude 30.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60
%.
Celkové hodnocení je výsledkem součtu bodů za výsledky jednotné přijímací zkoušky a hodnocení
výsledků ve sledovaném období a), b).
Obor Ekonomika a podnikání bude otevřen pouze v případě, že podmínky pro přijetí splní minimálně
stanovený počet (15) uchazečů.
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64-41-L/51 Podnikání - denní forma vzdělávání
Dvouleté studium pro absolventy tříletých učebních oborů, kteří doloží výuční list s kódem oboru
vzdělání H.
Pro stanovení pořadí uchazečů v prvním kole přijímacího řízení jsou dána bodově ohodnocená
kritéria:
a) výsledky jednotné písemné zkoušky (český jazyk a matematika)

b) aritmetický průměr na konci prvního a druhého ročníku a poloviny třetího ročníku
učebního oboru

max. 25 bodů

Ke studiu oboru budou přijati žáci dle pořadí sestaveného z výše uvedených parametrů. Maximální
počet přijatých žáků bude 30.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně
60%.
Obor Podnikání denní forma vzdělávání bude otevřen pouze v případě, že podmínky pro přijetí splní
minimálně stanovený počet (15) uchazečů.
Celkové hodnocení je výsledkem součtu bodů za výsledky jednotné přijímací zkoušky a hodnocení
výsledků ve sledovaném období a), b).

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma vzdělávání
Tříleté studium pro absolventy tříletých učebních oborů, kteří doloží výuční list s kódem H.
Pro stanovení pořadí uchazečů v prvním kole přijímacího řízení jsou dána bodově ohodnocená
kritéria:
a) výsledky jednotné písemné zkoušky (český jazyk a matematika)
b) aritmetický průměr na konci prvního a druhého ročníku a poloviny třetího ročníku učebního oboru
max. 25 bodů

Ke studiu oboru budou přijati žáci dle pořadí sestaveného z výše uvedených parametrů. Maximální
počet přijatých žáků bude 20.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně
60%.
Obor Podnikání dálková forma vzdělávání bude otevřen pouze v případě, že podmínky pro přijetí
splní minimálně stanovený počet (10) uchazečů.

78-42-M/06 Kombinované lyceum – denní forma vzdělávání
Pro stanovení pořadí uchazečů v prvním kole přijímacího řízení jsou dána bodově ohodnocená
kritéria:
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a) výsledky jednotné přijímací zkoušky
b) hodnocení výsledků ve sledovaném období (aritmetický průměr)

max. 25 bodů

Ke studiu oboru budou přijati žáci dle pořadí sestaveného z výše uvedených parametrů. Maximální
počet přijatých žáků bude 30.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně
60%.
Obor Kombinované lyceum – denní forma vzdělávání bude otevřen pouze při dostatečném počtu
uchazečů (15), kteří splní podmínky pro přijetí.
Celkové hodnocení je výsledkem součtu bodů za výsledky jednotné přijímací zkoušky a hodnocení
výsledků ve sledovaném období a), b).

78-42-M/06 Kombinované lyceum – dálková forma vzdělávání
Pro stanovení pořadí uchazečů v prvním kole přijímacího řízení jsou dána bodově ohodnocená
kritéria:
a) výsledky jednotné přijímací zkoušky
b) hodnocení výsledků ve sledovaném období (aritmetický průměr)

max. 25 bodů

Ke studiu oboru budou přijati žáci dle pořadí sestaveného z výše uvedených parametrů. Maximální
počet přijatých žáků bude 30.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně
60%.
Obor Kombinované lyceum – dálková forma vzdělávání bude otevřen pouze při dostatečném počtu
uchazečů (10), kteří splní podmínky pro přijetí.
Celkové hodnocení je výsledkem součtu bodů za výsledky jednotné přijímací zkoušky a hodnocení
výsledků ve sledovaném období a), b).

Kritéria přijímacího řízení učebních oborů
Termín pro odevzdání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je dle § 60a odst. 5 školského
zákona stanoven na 2. března 2020. Přihlášky budou přijímány formou písemnou a doručením poštou
nebo osobně. Tiskopisy přihlášek je možné vytisknout z webových stránek školy www.issstredokluky.cz či z webových stránek MŠMT www.msmt.cz.
Náležitosti přihlášky vzdělávání stanoví § 1 vyhlášky o přijímacím řízení. Pokud nebude přihláška
potvrzena ředitelstvím základní školy, žádáme o přiložení ověřených kopií vysvědčení z posledních
dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Žáci – cizinci doloží
potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3. školského zákona). Potvrzení o zdravotní způsobilosti je
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vyžadováno.
Výsledky přijímacího řízení (pořadí uchazečů, přehled přijatých uchazečů) budou zveřejněny na
webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy od 22. 4. 2020. Výsledky jsou
zveřejňovány pod registračním číslem. Přidělené registrační číslo uchazeči sdělí ředitel školy
písemně.

Učební obory
41-52-H/01 - Zahradník
a) přijímací zkoušky se nekonají
b) splnění zdravotní způsobilost ke vzdělávání (lékařské potvrzení)
c) do učebního oboru se přijímají žáci, kteří splnili nebo plní povinnou školní docházku

41-51-H/01 – Zemědělec-farmář
a) přijímací zkoušky se nekonají
b) splnění zdravotní způsobilost ke vzdělávání (lékařské potvrzení)
c) do učebního oboru se přijímají žáci, kteří splnili nebo plní povinnou školní docházku

41-52-E/01 - Zahradnické práce
a) přijímací zkoušky se nekonají
b) splnění zdravotní způsobilost ke vzdělávání (lékařské potvrzení)
c) do učebního oboru se přijímají žáci, kteří splnili nebo plní povinnou školní docházku

Další kola přijímacího řízení
Ředitel školy může vyhlásit další kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Při
vyhlášení dalších kol přijímacího řízení vyhlásí termín přijímacího řízení i termín, do kdy je
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nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání, a způsob hodnocení uchazečů. Uchazeči budou
ke vzdělávání přijímáni na základě prospěchu ze základní školy na konci osmého ročníku a v prvním
pololetí devátého ročníku ZŠ. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady)
stejným způsobem jako v kole prvním. Ředitel školy vydá v případě konání dalších kol přijímacího
řízení organizační pokyny

Odvolání uchazeče
Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč
podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání
postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje.

Ve Středoklukách dne 30. 1. 2020
Mgr. Jaromír Čížek
ředitel školy

