Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem,
Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení
ve školním roce 2018/2019
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 2018/2019.

2.

Přijímací zkoušky do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou se nekonají, budou uznány výsledky
testů Cermatu z prvního kola. Žáci, kteří konali přijímací zkoušku na naší škole výsledky nedokládají. Žáci,
kteří u nás přijímací zkoušky nekonali, doloží výsledky výpisem z Cermatu (lepší bodový výsledek PZ).
Přehled oborů vzdělání pro 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Kód oboru

Název oboru

28-44-M/01
Aplikovaná chemie
65-42-M/02
Cestovní ruch
MZ – maturitní zkouška

Předpokládaný počet
přijímaných žáků

Délka
studia

Způsob
ukončení

Potvrzení lékaře
o zdravotní zp.

6
3

4
4

MZ
MZ

ANO
NE

Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat nejdéle do 15.

5. 2019.

(Součástí přihlášky je lékařský posudek požadovaný pro všechny obory vzdělání s výjimkou oboru
Cestovní ruch).
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.
Pro druhé kolo přijímacího řízení platí následující termíny:
- 15. května 2019

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

- 24. května 2019
- 24. května 2019
- 24. května 2019
- 24. května 2019
- 27. května 2019

termín 2. kola přijímacích zkoušek
11:00 – 13:00 možnost pro zákonné zástupce vyjádřit se k podkladům
vedoucím k vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu
13:30 zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
14:00 – 15:00 možnost vyzvednutí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v kanceláři školy
odeslání nevyzvednutých negativních rozhodnutí na adresu
zákonného zástupce, přijatým uchazečům nebudou rozhodnutí poštou
zasílána.

Pozvánku s datem a časem zkoušky obdrží uchazeči 7 dnů před plánovaným termínem přijímací
zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou:

Cestovní ruch, Aplikovaná chemie
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 (28).
Výsledek jednotných testů Cermatu

maximálně

100 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

maximálně

15 bodů

Body budou přiděleny za 1. – 3. místa v olympiádách a soutěžích kategorie A + B vyhlašovaných MŠMT: za
prokazatelně doložené (diplomem nebo organizátorem potvrzenou výsledkovou listinou) 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. Tuto skutečnost musí uchazeč doložit nejpozději v den konání
přijímací zkoušky.

maximálně

Celkem

155 bodů

Odečet bodů:
a)
-

Za sníženou známku z chování budou uchazeči odečteny body:
za druhý (2) snížený stupeň
- 10 bodů
za třetí (3) snížený stupeň
- 20 bodů

záporné body za každou sníženou známku z chování za poslední dvě klasifikační období
b)

Za hodnocení známkou „nedostatečně“ (5)

- 20 bodů

záporné body za každé hodnocení známkou „nedostatečně“ za poslední dvě klasifikační období
c)

Za hodnocení „nehodnocen“ (N)

- 4 body

záporné body za každé hodnocení „N“ za poslední dvě klasifikační období za vybrané předměty zařazené do
hodnocení prospěchu ze ZŠ

Uchazeči, kteří nedosáhnou celkové minimální hranice 30 bodů, nebudou přijati pro nesplnění
kritérií přijímacího řízení.
Bodové ohodnocení prospěchu ze základního vzdělávání
Obor vzdělání
Aplikovaná chemie
Cestovní ruch
Masér sportovní a rekondiční

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

Ve Dvoře Králové nad Labem 7. 5. 2019
Mgr. et. Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy
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