
Kritéria pro přijetí – studijní obory  

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  

75-41-M/01 Sociální činnost 

 

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60 a 60a - g, zákona č. 

561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 

Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu. Na přihlášce vypíše, ve kterém termínu se 

dostaví k přijímací zkoušce. 

Pro školní rok 2022/2023 budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku formou 

didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle 

RVP) v termínu úterý 12. dubna 2022 a středa 13. dubna 2022. Oba termíny jsou 

rovnocenné, uchazečům bude uznán lepší výsledek.  

Pokud se uchazeč nebude moci ze závažných důvodů zkoušky zúčastnit, může ji vykonat 

v náhradním termínu: úterý 10. května 2022 (první termín), středa 11. května 2022 (druhý 

termín). 

Plánované počty přijímaných žáků: 

Obor Počet přijímaných žáků 

75-41-M/01 Sociální činnost 24 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 24 

Termín pro podání přihlášky: nejpozději do úterý 1.3.2022. 

Nejpozději 14 dnů před termínem jednotné zkoušky obdrží každý uchazeč pozvánku a 

písemné informace o přijímacím řízení. 

Registrační číslo, pod kterým bude uchazeč po celou dobu přijímacího řízení evidován, mu 

bude přiděleno v den konání přijímací zkoušky. 

Kritéria pro přijetí: 

1. Ukončená povinná devítiletá školní docházka.  

2. Zdravotní způsobilost – potvrzení od lékaře na přihlášce (nevyžaduje se u 

nástavbových oborů). 

3. Přijímací zkoušky (60%) – za každý předmět 50 bodů – maximálně 100 bodů.  

4. Minimální hranice úspěšnosti je 10 bodů za obě zkoušky, přičemž v jednotlivé 

zkoušce musí být dosaženy minimálně 3 body.  

5. Průměrný prospěch v základní škole (40%) – 8. ročník (1. a 2. pololetí) a 9. ročník (1. 

pololetí). Za každé pololetí maximálně 20 bodů – celkem 60 bodů. Za celkový 

průměrný prospěch 1,00 získá uchazeč 20 bodů, za každou 0,1 nad celkový průměrný 



prospěch 1,00 se od 20 bodů odečítá bod. Průměrný prospěch horší než 2,5 =  0 bodů. 

Pokud by měl uchazeč na vysvědčení celkové hodnocení „neprospěl“, bez ohledu na 

celkový průměrný prospěch získává 0 bodů a nemůže být přijat ke studiu. 

6. U osob, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, škola rozhovorem ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru (§ 20 odstavec 4 zákona 561/2004 Sb.). U Jednotné 

přijímací zkoušky se hodnocení výsledků řídí podle § 14 vyhl. 353/2016 Sb., (cizinci 

nekonají JPZ z českého jazyka) 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po ukončení přijímacích zkoušek nejpozději 

v pátek 29. 4. 2022 na úřední desce školy a na www.issou-milevsko.cz. Rozhodnutí o 

přijetí se neposílá poštou. 

Zápisový lístek – slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru 

vzdělání na dané střední škole. Do 10 pracovních dnů (nejpozději v pátek 13.5.2022) ode 

dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné odevzdat zápisový lístek řediteli školy. 

Celkově může uchazeč získat maximálně 160 bodů (100 za přijímací zkoušky, 60 za 

prospěch). 

V případě, že několik uchazečů dosáhne v přijímacím řízení stejného počtu bodů, bude při 

určování jejich pořadí přihlíženo k následujícím faktorům: 

- Výsledky přijímacích zkoušek 

- Prospěch z českého jazyka na  

- základní škole  

- Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku 

 

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná. 

 

V Milevsku 17. ledna 2022 

 

 

Mgr. Václav Kašpar 

           

 ředitel školy 

 

 

 

http://www.issou-milevsko.cz/


Kritéria pro přijetí – nástavbové obory  

23-43-L/51 Provozní technika  

64-41-L/51 Podnikání 

 

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se § 60 a 60a - g, zákona č. 

561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. 

Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu. Na přihlášce vypíše, ve kterém termínu se 

dostaví k přijímací zkoušce. 

Pro školní rok 2020/2021 budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku formou 

didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle 

RVP) v termínu úterý 12. dubna 2022 a středa 13. dubna 2022. Oba termíny jsou 

rovnocenné, uchazečům bude uznán lepší výsledek.  

Pokud se uchazeč nebude moci ze závažných důvodů zkoušky zúčastnit, může ji vykonat 

v náhradním termínu: úterý 10. května 2022 (první termín), středa 11. května 2022 (druhý 

termín). 

Plánované počty přijímaných žáků: 

Obor Počet přijímaných žáků 

23-43-L/51 Provozní technika 30 

64-41-L/51 Podnikání 30 

Termín pro podání přihlášky: nejpozději do úterý 1. 3. 2022. 

Nejpozději 14 dnů před termínem jednotné zkoušky obdrží každý uchazeč pozvánku a 

písemné informace o přijímacím řízení. 

Registrační číslo, pod kterým bude uchazeč po celou dobu přijímacího řízení evidován, mu 

bude přiděleno v den konání přijímací zkoušky. 

Kritéria pro přijetí: 

1. Ukončené střední vzdělání s výučním listem, v případě studia posledního ročníku 

předložení vysvědčení z 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku.  

2. Zdravotní způsobilost – nevyžaduje se. 

3. Přijímací zkoušky (60%) – za každý předmět 50 bodů – maximálně 100 bodů.  

4. Minimální hranice úspěšnosti je 10 bodů za obě zkoušky, přičemž v jednotlivé 

zkoušce musí být dosaženy minimálně 3 body.  

5. Předložení výučního listu – 60 bodů.  

6. V případě probíhajícího studia bude hodnocen průměrný prospěch (1. a 2. pololetí 2. 

ročníku a 1. pololetí 3. ročníku): za každé pololetí maximálně 20 bodů – celkem 60 

bodů. Za celkový průměrný prospěch 1,00 získá uchazeč 20 bodů, za každou 0,1 nad 



celkový průměrný prospěch 1,00 se od 20 bodů odečítá bod. Průměrný prospěch horší 

než 2,5 =  0 bodů. Pokud by měl uchazeč na vysvědčení z 3. ročníku celkové 

hodnocení „neprospěl“, bez ohledu na celkový průměrný prospěch získává 0 bodů a 

nebude ke studiu přijat. 

7. U osob, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, škola rozhovorem ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru (§ 20 odstavec 4 zákona 561/2004 Sb.). U Jednotné 

přijímací zkoušky se hodnocení výsledků řídí podle § 14 vyhl. 353/2016 Sb., (cizinci 

nekonají JPZ z českého jazyka). 

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po ukončení přijímacích zkoušek nejpozději 

v pátek 29. 4. 2022 na úřední desce školy a na www.issou-milevsko.cz. Rozhodnutí o 

přijetí se neposílá poštou. 

Celkově může uchazeč získat maximálně 160 bodů (100 za přijímací zkoušky, 60 za 

prospěch). 

V případě, že několik uchazečů dosáhne v přijímacím řízení stejného počtu bodů, bude při 

určování jejich pořadí přihlíženo k následujícím faktorům: 

- Výsledky přijímacích zkoušek 

- Prospěch z českého jazyka v základní škole  

- Průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku 

 

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná. 

 

V Milevsku 17. ledna 2022 

 

 

 

Mgr. Václav Kašpar 

           

 ředitel školy 
 

http://www.issou-milevsko.cz/

