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

do 1. ročníku denního vzdělávání 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem – kategorie H, E 

 

V souladu s § 59 a 60, § 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 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. 
Přijímající zkouška se nekoná. Uchazeči budou přijati podle pořadí sestaveného podle 
celkového počtu dosažených bodů. 

Jednotná kritéria přijetí: 
• Splnění povinné školní docházky (uchazeč nejpozději v den nástupu do školy předloží 

vysvědčení z posledního ročníku základní školy)  

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání - potvrzení lékaře na přihlášce 

• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doloží kopii platného doporučení 
školského poradenského zařízení, v souladu s ustanovením vyhlášky 27/2016 Sb., o 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění 
(podmínka pro zařazení do oborů „E“) 

• Hodnocení průměrného prospěchu ze základní školy za:  
o 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 desetinná místa)          max. 50 bodů 
o 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 desetinná místa).      max. 50 bodů  
       Celkem                        max.100 bodů 

• Pořadí přijatých uchazečů bude sestaveno na základě dosaženého počtu bodů za  průměrný 
prospěch ze základní školy (bodové hodnocení z přihlášky ke studiu). Pořadí uchazečů o 
studium bude stanoveno sestupně podle součtu získaných bodů. 

• Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu:  
o Průměr 1,00 …… 50 bodů 
o Průměr 3,51 ……   0 bodů 

NÁZEV OBORU VZDĚLÁVÁNÍ KÓD OBORU  

MAX. 

POČET 

PŘIJÍM

ANÝCH 

ŽÁKŮ 

DÉLKA 

STUDIA 

POTVRZENÍ 

ZDRAVOTNÍ 

ZPŮSOBILOSTI 

Ošetřovatel - Ošetřovatelka  

(zdravotnická povolání) 
53-41-H/01 24 3 roky  ANO 

Cukrář 29-54-H/01 24 3 roky ANO 

Zahradník, Zahradník- florista  41-52-H/01 24 3 roky ANO 

Zemědělec - farmář 41-51-H/01 24 3 roky ANO 

Potravinářská výroba – cukrářské práce 29-51-E/01 14 3 roky ANO 

Zahradnické práce 41-52-E/01 14 3 roky ANO 

Zemědělské práce – farmářské práce 41-51-E/01 14 3 roky ANO 
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 Maximální počet 100 bodů získá uchazeč za průměr prospěchu = 1,0 a za každé zhoršení 
průměru o 0,10 budou odečteny 2 body. Do průměru známek se nezapočítávají známky z 
nepovinných předmětů a z chování. 
V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů bodové hodnocení z předmětů český jazyk, 
matematika, cizí jazyk (1. pololetí předposledního  ročníku a 1. pololetí posledního  ročníku ZŠ) 
(1=20 b, 2=15 b, 3=10 b, 4=5 b, 5=0 b) 
  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání se koná ve čtvrtek 22.4.2021. 

Výsledky přijímacího řízení pro obory s výučním listem budou zveřejněny ve čtvrtek 22. dubna 2021 

na úřední desce školy (1. patro) a dálkovým přístupem na webových stránkách školy 

www.issjesenice.cz 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 - nejpozději do 7. května 2021. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Zápisový lístek 

obdrží uchazeči na základní škole. Ostatní uchazeči si jej vyžádají na příslušném krajském úřadě dle 

místa trvalého bydliště. 

Otevření třídy bude podmíněno počtem odevzdaných zápisových lístků do příslušného oboru, 

stanoveným počtem žáků ve třídě (Školský zákon a související právní předpisy). V případě nízkého 

počtu přihlášených žáků bude nabídnuta uchazečům možnost změny zvoleného oboru na přihlášce ke 

studiu. 

V případě nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech vzdělání  

v 1. kole přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy další kola přijímacího řízení.  

 

V Jesenici 30.1.2021       Mgr. Eva Tomková 

         ředitelka školy 

Vyvěšeno: 30.1.2021 

Sejmuto:  

1,00 - 1,10 50 

1,11 - 1,20 48 

1,21 - 1,30 46 

1,31 – 1,40 44 

1,41 – 1,50 42 

1,51 -  1,60 40 

1,61 – 1,70 38 

1,71 -  1,80 36 

1,81 – 1,90 34 

1,91 – 2,00 32 

2,01 - 2,10 30 

2,11 – 2,20 28 

2,21 – 2,30 26 

2,31 - 2,40 24 

2,41 - 2,50 22 

2,51 - 2,60 20 

2,61 – 2,70 18 

2,71 - 2,80 16 

2,81 - 2,90 14 

2,91 -3,00 12 

3,01 - 3,10 10 

3,11 – 3,20 8 

3,21 - 3,30 6 

3,31 – 3,40 4 

3, 41 – 3,50 2 

3,51 – 3,60 0 

http://www.issjesenice.cz/

