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Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022  

-  nástavbové studium poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou  

v dálkové formě  

 

V souladu s § 59, § 60, § 64, § 83, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 až 4 zákona 561/2014 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády, č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 233/2020 Sb., o 
některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
koronaviru SARS CoV-2, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků 
nadaných, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se dále řídí vydanými Opatřeními obecné povahy, 

které vydalo MŠMT dne 5. 1. 2021, čj. MŠMT – 43073/2020-3. 

ŘEDITELKA ŠKOLY ROZHODLA, ŽE V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SE 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PRO MATURITNÍ OBORY NEKONÁ A JE NAHRAZENA ŠKOLNÍ 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU. Školní přijímací zkouška proběhne distanční formou. Pokud bude počet 

uchazečů, resp. počet přihlášek došlých do 8.3.2021 menší nebo roven počtu přijímaných 

uchazečů do konkrétního oboru vzdělání, může ředitel školy nejpozději do 8.3.2021 rozhodnout,  

že se školní přijímací zkouška nekoná. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na internetových 

stránkách školy 8.3.2021 a informaci obdrží uchazeč prostřednictvím e-mailu uvedeného na 

přihlášce nebo telefonicky nejpozději do 19.3.2021. 

Kritéria přijetí ke studiu: 

- doložení úspěšného ukončení středního vzdělání s výučním listem (výuční list) 

- závěrečné vysvědčení, osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, 

pokud není vydáno v době podání přihlášky, předloží uchazeč nejpozději v den, kdy se 

stane žákem školy 

- hodnocení výsledků školní přijímací zkoušky - pokud je počet přihlášek nižší než 

vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel rozhodnout do 

8.3.2021 o jejím nekonání a stanovit jiný poměr na celkovém hodnocení přijímacího 

řízení 

- hodnocení prospěchu z předchozího středního vzdělání (vysvědčení z 1. pololetí 

předposledního ročníku a 1. pololetí závěrečného ročníku) 

 

Pravidla pro přidělování počtu bodů při školní přijímací zkoušce: 
I. Výsledek školní přijímací zkoušky (50 %), bodové hodnocení – celkem max. 50 bodů; 

 Český jazyk a literatura +základy společenských věd - max. 30 bodů,  on-line test 

Obor vzdělávání  Kód oboru  
Předpokládaný 

počet žáků  

POTVRZENÍ 

ZDRAVOTNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

Bezpečnostní služby – nástavbové, 
dálková forma 

68-42-L/51 30 NE 
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Matematika – max. 20 bodů, on-line test 

II. hodnocení prospěchu z předchozího středního vzdělávání (50%),  

bodové hodnocení – celkem max. 50 bodů 
průměrný prospěch – v 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí závěrečného  ročníku - za 
každý průměrný prospěch získává uchazeč max. 25 bodů, 

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů bodové hodnocení z předmětů český jazyk, 
matematika, cizí jazyk (1. pololetí předposledního roč. a 1. pololetí závěrečného roč). 
Celkové pořadí uchazečů bude určeno součtem bodů dosažených v obou částech – výsledky školní 
přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání. 
 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY – do 1. března 2021 

Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy osobně 

nebo písemně na adresu školy. Na přihlášce mohou uchazeči uvést dvě školy v pořadí dle zájmu. Pořadí 

škol musí být shodné na obou tiskopisech. Uchazeč může uvést variantu jedné školy se dvěma obory. 

 

Termíny školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení:  

1. kolo  14. dubna 2021 

2. kolo  15. dubna 2021 
  
Podrobné informace budou uchazečům poslány prostřednictvím informačního mailu do 19.3.2021. Nutno 
uvést mail uchazeče/zákonného zástupce na přihlášce.  

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského 
poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné 
zkoušky. Cizinci nekonají na žádost zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, znalost 
českého jazyka bude ověřena rozhovorem se stejným bodovým ohodnocením.  

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem na webových stránkách školy 
www.issjesenice.cz dne 28.4.2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.  

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí na internetové stránce školy a na 

úřední desce. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč 

uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového 

lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.    

V případě nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání  v 1. 

kole přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy další kola přijímacího řízení. Bude-li další kolo přijímacího 

řízení vyhlášeno, budou uchazeči o přijetí hodnoceni dle prospěchu z předchozího vzdělávání (ukazatel 

č. II). 

 

 

V Jesenici 29.1.2021     Mgr. Eva Tomková  

            ředitelka školy  
 

Vyvěšeno: 29.1.2021 

Sejmuto:  

 

 

http://www.issjesenice.cz/
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