
 
 

 

 

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

Přijímací řízení na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace (dále jen 

„škola“) se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

a je v souladu s ustanoveními §§ 59 až 64, § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)   

 

1. Informace k přijímacímu řízení 

 
Uchazeči do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání na Integrované střední 

škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, budou konat jednotnou přijímací zkoušku 

z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy může rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o její 

nekonání pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů do oboru vzdělání, denní formy vzdělávání nebo je tomuto počtu roven. Uchazeči budou 

hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 školského zákona, podle hodnocení na vysvědčeních ze základního 

vzdělávání, podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (bodové 

ohodnocení úspěchů dosažených v soutěžích) a podle výsledků hodnocení dosaženém při jednotné přijímací zkoušce, 

pokud je součástí přijímacího řízení.   

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021. Uchazeč, který se pro vážné 

důvody k řádnému termínu jednotné zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli 

školy, ve které ji měl konat, koná jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.   

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského 

zařízení, které uchazeč doloží v originálu nebo v úředně ověřené kopii k přihlášce ke vzdělávání, o způsobu 

podmínek pro konání jednotné zkoušky. Na pozdější vyjádření nebude brán zřetel.  

Uchazečům se přiznává na základě doporučení MŠMT úprava podmínek přijímacího řízení, kterým pro průběh 

vzdělávání bylo ŠPZ vydáno doporučení se zařazením do druhého a vyššího stupně podpůrných opatření. 

 

Uchazeči do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou, denní formy vzdělávání nebudou konat 

přijímací zkoušku. Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 školského zákona podle 

hodnocení na vysvědčeních ze základního vzdělávání a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče (bodové ohodnocení úspěchů dosažených v soutěžích).  

 

Přihláška ke vzdělávání je uchazečům k dispozici na webových stránkách školy (www.isste.cz)  

nebo stránkách MŠMT. Přihláška ke vzdělávání se v 1. kole podává do 1. března 2021. V 1. kole přijímacího řízení 

může uchazeč podat dvě přihlášky, viz Informace k přijímacímu řízení 2021/2022 (webové stránky školy).  

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče jsou určeny přílohou č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010, částka 71 o soustavě 

oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 

Bližší informace o podmínkách zdravotní způsobilosti, která je podmínkou přijetí (uchazeče bez této způsobilosti 

nelze v daném oboru vzdělání přijmout), podá personální oddělení školy (352 466 197, 352 466 159).  

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutnou podmínkou pro přijetí do oborů vzdělání ukončovaných 

závěrečnou zkouškou (učební obory).     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isste.cz/


 

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z prvního pololetí 

předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky a uchazeči, kteří 

nejsou státními občany České republiky a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní 

docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR a uchazeči, kteří nebyli hodnoceni v prvním pololetí posledního 

ročníku plnění povinné školní docházky, se podrobí písemnému testu, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na 

základě tohoto testu může uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik mohou získat uchazeči za výsledky 

předchozího vzdělávání. 

 

Uchazeči v přijímacím řízení bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn jeho výsledek hodnocení 

přijímacího řízení. 

 

Uchazeči budou přijímáni do počtu přijímaných uchazečů stanoveného ředitelem školy do jednotlivých oborů 

vzdělání a formy vzdělávání. 

 

2.  Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončované maturitní zkouškou, denní 
forma vzdělávání (čtyřleté) 

  
2.1. Jednotná přijímací zkouška - hodnocení testů  
 
Testování bude probíhat podle jednotného harmonogramu: český jazyk a literatura a matematika 
2.1.1.  ČJL - český jazyk a literatura: 70 minut    max. počet bodů 50 
2.1.2.  M - matematika: 85 minut      max. počet bodů 50 

  
Maximální bodový zisk uchazeče z testů je 100 bodů bez přepočtu koeficientem, 60 bodů po přepočtu 
koeficientem 0,6  
 

2.2. Hodnocení výsledků z vysvědčení z předchozího vzdělávání a hodnocení dalších   skutečností  

 
2.2.1 Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku  max. počet bodů 45 
2.2.2 Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku   max. počet bodů 45 
2.2.3 Bodové ohodnocení úspěchů v soutěžích:  
 - umístění v celostátním kole vědomostních soutěžích     max. počet bodů   5 
 - umístění 1. až 3. místo v krajském kole vědomostních soutěžích  max. počet bodů   3 
 - umístění 1. až 3. místo ve okresním kole vědomostních soutěžích  max. počet bodů   2 
          
Maximální bodový zisk uchazeče z vysvědčení z předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností je 100 
bodů bez přepočtu koeficientem, 40 bodů po přepočtu koeficientem 0,4 
 
Po přepočtu koeficientem 0,4  
za výsledky předchozího vzdělávání       max. počet bodů 36 
za bodové ohodnocení úspěchů v soutěžích     max. počet bodů   4  
  
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pol. školního roku 
2019/2020. 
 
Algoritmus bodového ohodnocení (viz přílohy kritérií přijímacího řízení) stanoví programová aplikace Bakalář. 
 
Doklady o umístění ve vědomostních soutěžích musí být v českém jazyce (originál nebo ověřená kopie diplomu, 
osvědčení nebo potvrzení ze základní školy) a uchazeč je předloží spolu s přihláškou ke vzdělávání, nejpozději v den 
konání přijímací zkoušky. Na později předložené doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel.  
 
Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky (cizinci) a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se 

při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost jednotná přijímací 

zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola 

u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Uchazeč, který rozhovorem neprokáže znalost českého jazyka, nesplnil 

kritéria přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat. Pořadí uchazečů, kteří nejsou státními občany České 

republiky (cizinci) a kteří požádali o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, bude stanoveno na 

základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů do přijímacího řízení do daného oboru vzdělání. 

Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Jejich pořadí bude stanoveno podle 

výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení. 

 

 

 

 



2.3 Hodnocení uchazečů v případě konání jednotné přijímací zkoušky 

2.3.1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání vč. bodového ohodnocení úspěchů ve vědomostních 

soutěžích bude zohledněno 40 % (max. bodový zisk 100 bodů, po přepočtu 100 x 0.4 = 40 bodů).  

2.3.2.  Výsledek hodnocení výsledků jednotné zkoušky bude zohledněn 60 % (max. bodový zisk 100  bodů, po  

přepočtu 100 x 0.6 = 60 bodů). 

 2.3.4. Uchazeč, který byl hodnocen z jakéhokoliv předmětu v 1. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí 
posledního ročníku základního vzdělávání známkou nedostatečný, rovněž tak uchazeči, který se hlásí ke 
vzdělávání z nižšího ročníku základní školy nebo ze základní školy speciální či praktické, bude z celkového 
počtu bodů dosaženého při přijímacím řízení odečteno 101 bodů.  
Uchazeč, který dosáhne v přijímacím řízení záporný počet bodů, nesplní podmínku pro přijetí a nebude 
ke vzdělávání přijat. 

 2.4      Hodnocení uchazečů v případě nekonání jednotné přijímací zkoušky 
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 školského zákona podle hodnocení na 

vysvědčeních ze základního vzdělávání a podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, 

vědomosti a zájmy uchazeče (bodové ohodnocení úspěchů dosažených v soutěžích).  

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně dle dosaženého součtu počtu bodů získaných za jednotlivé části 

přijímacího řízení tj. hodnocení výsledků na vysvědčeních ze základního vzdělávání vč. dalších skutečností 

osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a výsledku hodnocení jednotné přijímací zkoušky, tj. 

od nejvíce po nejméně. 

 

Při rovnosti získaných bodů je pořadí určeno pomocnými kritérii v následujícím pořadí: 

1. Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

2. Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

3. Lepší známka z českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

4. Lepší známka z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

5. Lepší známka z českého jazyka za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

6. Lepší známka z matematiky za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

7. Počet výborných celkově na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

8. Počet výborných celkově na vysvědčení za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

 

3.   Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou, denní 
forma vzdělávání (učební obory)  

 
3.1   Hodnocení výsledků z vysvědčení z předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností  
 

3.1.1 Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku  max. počet bodů 30 

3.1.2 Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku   max. počet bodů 30 

3.1.3 Známka z českého jazyka a literatury a matematiky za 1. pololetí  

 předposledního ročníku       max. počet bodů 20    

3.1.4 Známka z českého jazyka a literatury a matematiky za 1. pololetí  

 posledního ročníku        max. počet bodů 20 

3.1.5 Bodové ohodnocení úspěchů v soutěžích:  

 - umístění v celostátním kole vědomostních soutěžích     max. počet bodů   5  

 - umístění 1. až 3. místo v krajském kole vědomostních soutěžích max. počet bodů   3 

 - umístění 1. až 3. místo ve okresním kole vědomostních soutěžích max. počet bodů   2 

 

Maximální bodový zisk uchazeče ze základního vzdělávání je 110 bodů. 

Algoritmus bodového ohodnocení (viz příloha kritérií přijímacího řízení a webové stránky školy 
www.isste.cz/přijímací řízení) stanoví programová aplikace Bakalář. 
 
V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pol. školního roku 
2019/2020. 
 
Doklady o umístění ve vědomostních soutěžích musí být v českém jazyce (originál nebo ověřená kopie diplomu, 
osvědčení nebo potvrzení ze základní školy) a uchazeč je předloží spolu s přihláškou ke vzdělávání, nejpozději v den 
konání přijímací zkoušky. Na později předložené doklady o účasti v soutěži nebude brán zřetel.  
 
 

 

 

 

 



 

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky (cizinci), a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, 

budou podrobeni rozhovoru, ve kterém se ověří jejich znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání 

v daném oboru vzdělání. Uchazeč, který rozhovorem neprokáže znalost českého jazyka, nesplnil kritéria přijímacího 

řízení a nebude ke vzdělávání přijat. 

 
Pořadí uchazečů bude stanoveno sestupně podle výsledku přijímacího řízení od nejvyššího po nejnižší počet bodů   
a uchazeči budou přijímáni do počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání, denní formy vzdělávání.   
 

Při rovnosti získaných bodů je pořadí určeno pomocnými kritérii v následujícím pořadí: 

1. Průměrný prospěch za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

2. Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

3. Lepší známka z českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

4. Lepší známka matematiky za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

5. Lepší známka z českého jazyka za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

6. Lepší známka z matematiky za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

7. Počet výborných celkově na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání. 

8. Počet výborných celkově na vysvědčení za 1. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání. 

 

4.  Všeobecné informace 

 

 31. ledna 2021 škola vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Spolu s vyhlášením                 
1. kola zveřejňuje kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých 
oborů vzdělání, denní formy vzdělávání. 

 Termín pro podání přihlášky ke vzdělávání je do 1. března 2021.  

 Přihláška ke vzdělávání musí být řádně vyplněná, podepsaná, pokud škola shledá na přihlášce ke vzdělávání 
nedostatky, bude uchazeč vyzván, v případě jeho nezletilosti zákonný zástupce, k jejich odstranění a bude 
mu k tomu stanovena přiměřená lhůta. Tyto nedostatky lze odstranit přímo na místě ve škole za pomoci 
personalistek.  

 Základní škola potvrdí uchazeči na přihlášce ke vzdělávání výsledky za 1. pololetí předposledního ročníku a 
1. pololetí posledního ročníku vzdělávání. (Změnou vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
nelze v tomto přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za 2. pol. školního roku 2019/2020). 
Uchazeč, který není již žákem základní školy, předloží spolu s přihláškou ke vzdělávání úředně ověřená 
vysvědčení z výše uvedených ročníků základního vzdělávání. 

 Uchazeči do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou konají dne 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021 
jednotnou přijímací zkoušku. Pokud počet přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání, denní formy vzdělávání nebo je tomuto počtu 
roven jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Tuto informaci ředitel školy zveřejní na internetových 
stránkách školy nejpozději do 8. března 2021, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o 
vzdělání. 

 Uchazeči do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou nebudou konat přijímací zkoušku. 

 Uchazeči (do oboru vzdělání ukončovaném maturitní zkouškou), v případě nezletilosti jeho zákonnému 
zástupci, škola odešle pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, pokud se jednotná přijímací zkouška konat 
nebude, odešle škola oznámení o nekonání spolu kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem 
přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. 

 Uchazeči (do oboru vzdělání ukončovaném závěrečnou zkouškou), v případě nezletilosti jeho zákonnému 
zástupci, škola odešle oznámení o nekonání přijímací zkoušky spolu kritérii přijímacího řízení  
a předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.  

 Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní škola u 
oborů vzdělání, u kterých se nebude konat přijímací zkouška nejdříve 22. dubna 2021 a u oborů u kterých 
se jednotná přijímací zkouška bude konat nejdříve 28. dubna 2021 pod registračním číslem uchazeče na 
úřední desce ve škole a na webových stránkách školy www.isste.cz/přijímací řízení/.                                                            

 Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání oznámí škola zveřejněním seznamu přijatých uchazečů                 
a nepřijatým uchazečům, v případě nezletilosti jejich zákonným zástupcům, odešle do vlastních rukou 
rozhodnutí o nepřijetí.    

 Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj zájem vzdělávat se na naší škole, odevzdá do 10 pracovních 
dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdá-li 
uchazeč zápisový lístek do této lhůty, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí uchazeče o přijetí 
ke vzdělávání na naší škole. 

 Odvolání proti rozhodnutí školy lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 
 

 

V Sokolově 31. 1. 2021                            Mgr. Pavel Janus 

                                 ředitel školy 

http://www.isste.cz/přijímací

