Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018

2. kolo přijímacího řízení
1. 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 přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017.
2. Předpokládané počty přijímaných žáků ve II. kole přijímacího řízení.
Kód oboru

Název oboru

28-44-M/01
65-42-M/01
69-41-L/01
18-20-M/01
65-42-M/02

Aplikovaná chemie
Hotelnictví
Kosmetické služby
Informační technologie
Cestovní ruch
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Obor vzdělání dle RVP 18-20-M/01 Informační technologie bude vyučován podle školních
vzdělávacích programů (ŠVP)
 Správa počítačových sítí a aplikace osobních počítačů
 Počítačová grafika a multimédia
 Programování a vývoj aplikací
Kritéria PŘ pro jednotlivé ŠVP se neliší.
Obor vzdělání dle RVP 28-44-M/01 Aplikovaná chemie bude vyučován podle školních
vzdělávacích programů (ŠVP)
 Farmaceutické substance - farmaceutický asistent
 Výroba a zpracování polymerů
 Zušlechťování textilií
 Analytika životního prostředí
Kritéria PŘ pro jednotlivé ŠVP se neliší.
Přijímací zkoušky do jednotlivých studijních oborů ukončených maturitní zkouškou budou formou
testů studijních předpokladů – školní kolo.

Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat nejdéle do 18. 5. 2017.
Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou:
Výsledek přijímacích zkoušek OSP školní kolo
maximálně
60 bodů
Bodové ohodnocení prospěchu ze základního vzdělávání ve vybraných předmětech.
Hodnotí se poslední dvě pololetí základního vzdělávání.
maximálně
40 bodů
Bodové ohodnocení za úspěchy v soutěžích
Body budou přiděleny za 1. – 3. místa v olympiádách a soutěžích: za prokazatelně doložené umístění
v okresním kole získá uchazeč 5 bodů, v krajském kole 10 bodů, v celostátním (národním) kole 15
bodů. Hodnotí se vždy nejvyšší kolo soutěže. Maximum dosažených bodů je 15.
maximálně
15 bodů
Celkem

maximálně

115 bodů

Uchazeči, kteří nedosáhnou celkové minimální hranice 30 bodů, nebudou přijati pro nesplnění
kritérií přijímacího řízení. Uchazeči, kteří podali dvě přihlášky na naši školu do oborů
zakončených maturitní zkouškou, konají pouze jednu přijímací zkoušku z OSP (Obecné studijní
předpoklady).
Bodové ohodnocení prospěchu ze základního vzdělávání – u oborů vzdělání ukončených
maturitní zkouškou
Obor vzdělání
Aplikovaná chemie
Hotelnictví
Kosmetické služby
Informační technologie

Průměr známek z uvedených předmětů za poslední dvě pololetí
český jazyk, cizí jazyk 1, matematika, fyzika, přírodopis, chemie
český jazyk, cizí jazyk 1, matematika, zeměpis, dějepis
český jazyk, cizí jazyk 1, matematika, výtvarná výchova, chemie
český jazyk, cizí jazyk 1, matematika, fyzika, přírodopis, chemie

** Na přihlášce je nutno uvést, jaký cizí jazyk měl uchazeč jako 1 cizí jazyk.
Aritmetický průměr:
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00
2,01 – 2,10
2,11 – 2,20
2,21 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 – 2,50
2,51 – 2,60
2,61 – 3,00
nad 3,00
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1)

Při rovnosti bodů budou rozhodující známky z předmětů matematika a český jazyk na
vysvědčeních ze základního vzdělávání.
(Součet známek z MA a ČJ za 1. pololetí posledního ročníku, pokud dojde opět k rovnosti
bodů, sečtou se známky z MA a ČJ za 2. pololetí předposledního ročníku).

2)

Odečet bodů u všech oborů vzdělání:
Za sníženou známku z chování budou uchazeči odečteny body:
- za druhý snížený stupeň
7 bodů
- za třetí snížený stupeň
10 bodů

3)

Pozvánku s datem a časem zkoušky obdrží uchazeči 14 dnů před plánovaným termínem
přijímací zkoušky.

4)

Uchazeč, 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.

5)

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.

6)

Přijímání cizinců se řídí příslušnou legislativou, především § 20 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, tj. osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly
předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a
vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je
součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném
oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání:
Proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí podat odvolání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Přijetí
uchazeče na uvolněná místa nedoručením zápisových lístků přijatými uchazeči) je možné pouze
tehdy, když uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, přesto nebyl přijat.
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.
Závazné termíny přijímacího řízení:
- 18. května 2017

do tohoto data musí uchazeči odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
ke studiu potvrzenou základní školou, přihlášky lze zasílat poštou na
adresu:
Střední škola informatiky a služeb
E. Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
nebo doručit osobně do kanceláře školy, paní Šturmová, budova A,
Elišky Krásnohorské 2069

- 26. května 2017
- 26. května 2017

termín 2. kola přijímacích zkoušek
11:00 – 14:00 možnost pro zákonné zástupce vyjádřit se k podkladům
vedoucím k vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu
14:00 zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
15:00 – 16:00 možnost vyzvednutí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v kanceláři školy
odeslání nevyzvednutých negativních rozhodnutí na adresu
zákonného zástupce, přijatým uchazečům nebudou rozhodnutí poštou
zasílána.

- 26. května 2017
- 26. května 2017
- 29. května 2017

Pozvánku s datem a časem zkoušky obdrží uchazeči 7 dnů před plánovaným termínem přijímací
zkoušky.
Ve Dvoře Králové nad Labem 9. května 2017

