
Kritéria pro přijetí ke studiu – tříleté učební obory: 

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. 

Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 1.3.2023. 

Do 10 dnů po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. 

Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude po celou dobu přijímacího 

řízení evidován. Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu. Podle § 20 zákona č. 561/2004 

Sb., v platném znění, cizinec prokáže znalost českého jazyka v rozsahu nutném pro studium 

zvoleného oboru.  

Přijímací zkoušky se do tříletých učebních oborů nekonají. 

Na základě uvedených kritérií přijímací komise vyhodnotí prospěch jednotlivých uchazečů, 

stanoví u nich celkový počet bodů a jejich pořadí v souladu s § 4, odst. 1 vyhlášky č. 

671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách, v platném znění. Přijímací komise vypracuje protokol s pořadím uchazečů. 

Pořadí uchazečů se zveřejní dne 22. dubna 2023 jednak na nástěnce v budově školy, jednak 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na www.issou- milevsko.cz 

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

vzdělání na dané střední škole. Do 10 pracovních dnů (nejpozději 9.5. 2023) ode dne 

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

Kritéria: 

1. Do učebních oborů kategorie „H“ budou přijímáni žáci na základě výsledků v posledních 

dvou ročnících povinné školní docházky a lékařského doporučení.  

Plánované počty přijímaných žáků: 

Obor Počet přijímaných žáků 

23-51-H/01 Strojní mechanik 12 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – malá mechanizace 

18 

41-51-H/01 Zemědělec - farmář 12 

33-56-H/01 Truhlář 12 

23-56-H/01 Obráběč kovů 12 

Ukončené 1. pololetí 9. ročníku 5 – 50 bodů (podle prospěchu) 

Úspěšně ukončené pololetí 8. ročníku – 10 bodů 

Celkově může uchazeč získat maximálně 60 bodů 



2.  Do učebních oborů kategorie „E“ budou přednostně přijímáni žáci na základě doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra, výsledků 

v posledních dvou ročnících povinné školní docházky a lékařského doporučení. 

Plánované počty přijímaných žáků: 

Obor Počet přijímaných žáků 

65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby 14 

41-55-E/01 Opravářské práce 14 

33-56-E/01 Truhlářské a čalounické práce 7 

Ukončené 1. pololetí 9. ročníku – 40 bodů (podle prospěchu) 

Úspěšně ukončené pololetí  8. ročníku – 30 bodů 

Úspěšně ukončený 7. ročník – 20 bodů 

Neukončený 7. ročník – 10 bodů 

Celkově může uchazeč získat maximálně 40 bodů. 

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

pořadí přihlíženo k následujícím faktorům: 

- Doporučení SPC nebo PPP 

- Průměrný prospěch v 9. ročníku ZŠ 

- Prospěch z matematiky v základní škole 

 

 

V Milevsku 6. ledna 2023 

 

 

Mgr. Václav Kašpar 

ředitel školy 

 

 


