Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem,
Elišky Krásnohorské 2069
Č.j. SŠISDK/177/2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání, v platném znění, stanovuji tyto podmínky pro 1. kolo pro přijímací řízení do 1. ročníků školního roku
2020/2021.
Přijímací zkoušky do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou budou probíhat formou centrálně zadávaných
jednotných testů z českého jazyka a matematiky.
Bližší informace naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Přehled oborů vzdělání pro 1. kolo přijímacího řízení
Kód oboru

Název oboru

Předpokládaný počet

Délka

Způsob

Potvrzení lékaře

přijímaných žáků

studia

ukončení

o zdravotní zp.

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

26

4

MZ

ANO

65-42-M/02

Cestovní ruch

26

4

MZ

NE

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

26

4

MZ

ANO

18-20-M/01

Informační technologie

26

4

MZ

NE

69-41-L/01

Kosmetické služby

14

4

MZ

ANO

69-41-L/02

Masér sportovní a rekondiční

14

4

MZ

ANO

MZ – maturitní zkouška

Obor vzdělání dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie bude vyučován podle školního
vzdělávacího programu (ŠVP) Informační technologie – Kybernetická bezpečnost
Obor vzdělání dle RVP 28-44-M/01 Aplikovaná chemie bude vyučován podle školního
vzdělávacího programu (ŠVP) Aplikovaná chemie se zaměřením na:


Forenzní analýza



Farmaceutické substance - farmaceutický asistent



Výroba a zpracování polymerů

Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat nejdéle do 1.

3. 2020.

(Součástí přihlášky je lékařský posudek požadovaný pro všechny obory vzdělání s výjimkou oboru Informační

technologie a Cestovní ruch a jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

tak doporučení

školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího
řízení).
-

V případě, že uchazeč nemá přihlášku potvrzenou základní školou, je nutné doložit úředně ověřené kopie
požadovaných vysvědčení. Pokud budou kopie pořízeny pracovníkem SŠIS v budově školy, není nutné mít
úředně ověřené kopie.
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-

Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně
písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel
náhradní termín pro její vykonání.

-

Pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebudou připravovány modifikace zadání testů. O
prodloužení času k vypracování testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel
školy na základě posudku školského poradenského zařízení, kde bude výslovně doporučeno prodloužení doby
pro vykonání přijímací zkoušky. Posudek žák doloží k přihlášce.

-

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí
na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v
daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Pro první kolo přijímacího řízení platí následující termíny:


Nejzazší termín odevzdání přihlášky ke studiu škole

01. 03. 2020



1. termín přijímacího řízení

14. 04. 2020



2. termín přijímacího řízení

15. 04. 2020



1. náhradní termín

13. 05. 2020



2. náhradní termín

14. 05. 2020



Uvolnění výsledků didaktických testů z 1. a 2. termínu jednotné PZ

28. 04. 2020



Výsledky PZ

30. 04. 2020



Možnost pro ZZ vyjádřit se k podkladům vedoucím k vydání rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu

30. 04. 2020



Schůzka s rodiči uchazečů, předání rozhodnutí, informace, odvolání

04. 05. 2020



Termíny fyzických testů jsou stejné jako jednotné přijímací zkoušky 14. a 15. 4. 2020, náhradní termín
13. a 14. 5. 2020.
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KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ UKONČENÝCH
MATURITNÍ ZKOUŠKOU
CESTOVNÍ RUCH, APLIKOVANÁ CHEMIE, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE,
KOSMETICKÉ SLUŽBY, MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ
Ke vzdělávání budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou seřazeni podle
součtu bodového hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení, do naplnění plánovaného počtu žáků (26).

BODOVÉ OHODNOCENÍ KRITÉRIÍ
Maximální výše bodového ohodnocení je v součtu 142 bodů.
a) body za přijímací zkoušky (český jazyk 50 bodů + matematika 50 bodů)

max. 100 bodů

b) body za průměrný prospěch

max. 34 bodů

průměr = (součet průměrných prospěchů za poslední 2 klasifikační období
základního vzdělávání) : 2 zaokrouhlený na dvě desetinná místa
za průměr od 1,00 – 2,30 jsou body vypočítány vzorcem:
body = 59 – 25 x průměr, za průměr horší než 2,30 je nula bodů
(výsledný počet bodů je zaokrouhlený na dvě desetinná místa)
c) snížená známka z chování - za sníženou známku z chování budou uchazeči odečteny body:
- za druhý (2) snížený stupeň je odečet - 10 bodů
- za třetí (3) snížený stupeň je odečet - 20 bodů
Záporné body se udělují za každou sníženou známku z chování za poslední dvě klasifikační období.
d) hodnocení známkou „nedostatečně“ (5) - za hodnocení „nedostatečně“ je odečet - 20 bodů
Záporné body za každé hodnocení známkou „nedostatečně“ za poslední dvě klasifikační období.
e) hodnocení „nehodnocen“ - za hodnocení „nehodnocen“ (N) je odečet - 4 body
Záporné body se udělují za každé hodnocení „nehodnocen“ za poslední dvě klasifikační období.
f)

body za soutěže v období od 1. 9. 2018

max. 8 bodů

Body budou přiděleny za 1. – 3. místa v olympiádách a soutěžích kategorie A + B
vyhlašovaných MŠMT, a to prokazatelně doložené (diplomem nebo organizátorem potvrzenou
výsledkovou listinou, u diplomů družstev je nutné jmenovité potvrzení školy či sportovního
oddílu). Hodnotí se vždy nejvyšší kolo soutěže.
Tuto skutečnost musí uchazeč doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.



okresní kolo 1. – 3. místo

3 body



krajské kolo 1. – 3. místo

5 bodů



celostátní kolo 1. – 3. místo

8 bodů



umístění v soutěžích souvisejících se zvoleným

2 body

oborem (okresní, krajské a celostátní kolo 1. – 3.
místo)
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Výsledky přijímacího řízení
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě těchto kritérií:


Podmínky přijímacího řízení splnil ten uchazeč, který splnil současně tyto dvě podmínky:
- dosáhl v celkovém součtu všech hodnocených částí přijímacího řízení minimálně 30 bodů
- získal v součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka
minimálně 20 bodů ze 100 možných (český jazyk + matematika = 20 bodů).



Uchazeči, kteří nezískali celkem ze všech částí přijímacího řízení minimálně 30 bodů – nesplnili kritéria
přijímacího řízení.



Uchazeči, kteří získali méně než 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z matematiky a
z českého jazyka, nesplnili kritéria přijímacího řízení.



Pokud uchazeč dosáhl záporného bodového hodnocení, nesplnil podmínky přijímacího řízení.



Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí dle dosažených bodů celkem a splněných podmínek
přijímacího řízení, a to do celkového počtu přijímaných žáků na daný obor.



Ostatní uchazeči, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, nebo pro nesplnění kritérií přijímacího
řízení, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí.



V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
-

celkové bodové hodnocení testů z Cermatu,

-

průměrný prospěch za poslední klasifikační období,

-

průměrný prospěch za předposlední poslední klasifikační období,

-

bodové hodnocení testu z matematiky (Cermat)

-

bodové ohodnocení testu z českého jazyka (Cermat)

-

známka z anglického jazyka za poslední klasifikační období

-

známka z anglického jazyka za předposlední poslední klasifikační období

-

známka z českého jazyka za poslední klasifikační období

-

známka z českého jazyka za předposlední poslední klasifikační období

-

známka z matematiky jazyka za poslední klasifikační období

-

známka z matematiky jazyka za předposlední poslední klasifikační období

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání:
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat
odvolání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Přijetí uchazečů na místa uvolněná nedoručením
zápisových lístků přijatými uchazeči je možné pouze tehdy, když uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení,
ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v budově školy a na www.ssis.cz (rozhodnutí o přijetí již nebude zasíláno
písemně poštou, písemně bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí), musí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli střední
školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že
uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se v dané střední škole a jeho
místo bude obsazeno jiným uchazečem.

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem,
Elišky Krásnohorské 2069
Č.j. SŠISDK/177/2019
Kritéria přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou:
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
Ke vzdělávání budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou seřazeni podle
součtu bodového hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení, do naplnění plánovaného počtu žáků (26).

BODOVÉ OHODNOCENÍ KRITÉRIÍ
Maximální výše bodového ohodnocení je v součtu 161 bodů.
a) body za přijímací zkoušky (český jazyk 50 bodů + matematika 50 bodů)

max. 100 bodů

b) body za průměrný prospěch

max. 13 bodů

průměr = (součet průměrných prospěchů za poslední 2 klasifikační období
základního vzdělávání) : 2 zaokrouhlený na dvě desetinná místa
za průměr od 1,00 – 2,30 jsou body vypočítány vzorcem:
body = 22,995 – 9,995 x průměr, za průměr horší než 2,30 je nula bodů
(výsledný počet bodů je zaokrouhlený na dvě desetinná místa
c) snížená známka z chování - za sníženou známku z chování budou uchazeči odečteny body:
- za druhý (2) snížený stupeň je odečet - 10 bodů
- za třetí (3) snížený stupeň je odečet - 20 bodů
Záporné body se udělují za každou sníženou známku z chování za poslední dvě klasifikační období.
d) hodnocení známkou „nedostatečně“ (5) - za hodnocení „nedostatečně“ je odečet - 20 bodů
Záporné body za každé hodnocení známkou „nedostatečně“ za poslední dvě klasifikační období.
e) hodnocení „nehodnocen“ - za hodnocení „nehodnocen“ (N) je odečet - 4 body
Záporné body se udělují za každé hodnocení „nehodnocen“ za poslední dvě klasifikační období.
f)

body za školní přijímací zkoušku (testy fyzických předpokladů)
-

člunkový běh 4 x 10 m

max. 15 bodů

-

celostní motorický test

max. 25 bodů

g) body za soutěže v období od 1. 9. 2018

max. 8 bodů

Body budou přiděleny za 1. – 3. místa v olympiádách a soutěžích kategorie A + B
vyhlašovaných MŠMT, a to prokazatelně doložené (diplomem nebo organizátorem
potvrzenou výsledkovou listinou, u diplomů družstev je nutné jmenovité potvrzení školy
či sportovního oddílu). Hodnotí se vždy nejvyšší kolo soutěže.
Tuto skutečnost musí uchazeč doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.



okresní kolo 1. – 3. místo

3 body



krajské kolo 1. – 3. místo

5 bodů



celostátní kolo 1. – 3. místo

8 bodů



umístění v soutěžích souvisejících se zvoleným

2 body

oborem (krajské a celostátní kolo 1. – 3. místo)

max. 40 bodů
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Výsledky přijímacího řízení
Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě těchto kritérií:


Podmínky přijímacího řízení splnil ten uchazeč, který splnil současně tyto dvě podmínky:
- dosáhl v celkovém součtu všech hodnocených částí přijímacího řízení minimálně 40 bodů
- získal v součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka
minimálně 30 bodů ze 100 možných (český jazyk + matematika = 30 bodů).



Uchazeči, kteří nezískali celkem ze všech částí přijímacího řízení minimálně 40 bodů – nesplnili
kritéria přijímacího řízení.



Uchazeči, kteří získali méně než 30 bodů v součtu bodového hodnocení testu z matematiky a
z českého jazyka, nesplnili kritéria přijímacího řízení.



Pokud uchazeč dosáhl záporného bodového hodnocení, nesplnil podmínky přijímacího řízení.



Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí dle dosažených bodů celkem a splněných podmínek
přijímacího řízení, a to do celkového počtu přijímaných žáků na daný obor.



Ostatní uchazeči, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, nebo pro nesplnění kritérií přijímacího
řízení, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí.



V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
-

celkové bodové hodnocení testů z Cermatu,

-

průměrný prospěch za poslední klasifikační období,

-

průměrný prospěch za předposlední poslední klasifikační období,

-

výsledek fyzických testů,

-

bodové hodnocení testu z matematiky (Cermat)

-

bodové ohodnocení testu z českého jazyka (Cermat)

-

známka z anglického jazyka za poslední klasifikační období

-

známka z anglického jazyka za předposlední poslední klasifikační období

-

známka z českého jazyka za poslední klasifikační období

-

známka z českého jazyka za předposlední poslední klasifikační období

-

známka z matematiky jazyka za poslední klasifikační období

-

známka z matematiky jazyka za předposlední poslední klasifikační období

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání:
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat
odvolání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Přijetí uchazečů na místa uvolněná nedoručením
zápisových lístků přijatými uchazeči je možné pouze tehdy, když uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení,
ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v budově školy a na www.ssis.cz (rozhodnutí o přijetí již nebude zasíláno
písemně poštou, písemně bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí), musí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli střední
školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že
uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se v dané střední škole a jeho
místo bude obsazeno jiným uchazečem.
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Termíny fyzických testů jsou stejné jako jednotné přijímací zkoušky
14. a 15. 4. 2020, náhradní termín 13. a 14. 5. 2020
Bodové ohodnocení za TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI (max. 40 bodů)
Člunkový běh 4 x 10 m

max. 15 bodů

Celostní motorický test

max. 25 bodů

CELKEM

max. 40 bodů

Test fyzické zdatnosti (člunkový běh a celostní motorický test) umožňuje uchazečům (dívkám i chlapcům)
dosáhnout v celkovém hodnocení rovnocenných výsledků.
Člunkový běh 4 x 10 m
Zadání:

uběhnout v co nejkratším čase vzdálenost 4 x 10 m stanoveným způsobem.

Potřeby:

dvě mety vysoké cca 40 cm, neklouzavý pevný povrch, stopky.

Provedení:

na povel „připravte se“ se postaví uchazeč tak, aby stál jednou nohou těsně za startovní čárou a po
povelech „pozor“ a „vpřed“ vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu oběhne a vrací se tak, aby
dráha proběhnutá mezi druhým a třetím úsekem tvořila osmičku. Na konci třetího úseku metu
neobíhá, jen se jí dotkne rukou a po co nejkratší trase se vrací do cíle. Při průběhu cílem se uchazeč
musí dotknout rukou cílové mety.

Pravidla:

každý uchazeč si může dráhu nejprve zkušebně proběhnout; při chybném provedení testu opakuje
uchazeč test ještě jednou, celkem má maximálně dva pokusy.

Validita:

test ověřuje akční rychlost, hbitost a obratnost a jeho validita je díky této komplexnosti velmi vysoká.

Hodnocení výsledků:

výkon

výkon
body
0
1
2
3
4
5
6
7

od
13,3
13,1
12,8
12,5
12,2
11,9
11,7
11,5

do
20
13,2
13
12,7
12,4
12,2
11,8
11,6

body
8
9
10
11
12
13
14
15

od
11,3
11,1
10,9
10,7
10,5
10,3
10,1
7

do
11,4
11,2
11
10,8
10,6
10,4
10,2
10
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Celostní motorický test
Zadání:

střídat polohy v daném pořadí co nejrychleji se snahou o dosažení maximálního počtu poloh v čase
2 minut.

Potřeby:

žíněnky, stopky.

Provedení:

z lehu na zádech střídat v daném pořadí uvedené polohy:
stoj spatný – vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe
leh na břiše – hrudník se dotýká podložky
stoj spatný – vzpřímený trup, najatá kolena, paty u sebe
leh na zádech – lopatky a paty se dotýkají podložky.

Pravidla:

uchazeč musí dodržet požadované polohy, způsob přechodu z jedné polohy do druhé si volí uchazeč
sám, chybná provedení se nepočítají.

Měření:

každá správně provedená poloha se počítá, součet správných poloh se hodnotí dle dosaženého
výkonu uvedeného v tabulce.

Validita:

test základní motoriky měří individuální výkonnostní úroveň funkčního potenciálu základního
pohybového fondu.

Hodnocení výsledků:
Body

Výkon

Body

Výkon

0

34 a méně

13

72 – 74

1

37 - 35

14

75 – 77

2

40 - 38

15

78 – 80

3

43 - 41

16

81 – 83

4

46 - 44

17

84 – 86

5

47 - 49

18

87 – 89

6

50 – 52

19

90 – 92

7

53 – 55

20

93 – 95

8

56 – 58

21

96 – 98

9

59 – 61

22

96 – 98

10

63 – 65

23

99– 101

11

66 – 68

24

102 – 104

12

69 – 71

25

105 a více
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