INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PALACKÉHO 239/49, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

č. j. ISŠ/0149/2021

VYHLÁŠENÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A STANOVENÍ
POČTU PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016, kterou se
stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve středních školách v jejím platném znění a
Opatřením MŠMT obecné povahy č. j. MSMT-43073, bylo pro 1. kolo přijímacího řízení
stanoveno:
I.

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
1. Předpokládaný počet přijímaných žáků

Denní studium žáků základních škol – maturitní obory
2 třídy - 60 žáků 1. ročníku v oborech:
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – 20 žáků
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – 25 žáků
28-42-L/01 Chemik operátor – 15 žáků
Nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem
Denní forma - 1 třída - 30 žáků oboru 64-41-L/51 Podnikání
Dálková forma - 2 třídy – 60 žáků v oboru 64-41-L/51 Podnikání
Nástavbové studium - ředitel může rozhodnout do 8. března 2021, zda bude realizováno v případě,
že se v 1.kole přijímacího řízení přihlásí méně než 20 uchazečů v každé formě vzdělávání.
2. Termín přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška se koná v 1. kole přijímacího řízení formou centrálně zadávaných a
vyhodnocovaných testů z českého jazyka a matematiky (podle §60c, odst. 1 školského zákona)
v těchto termínech:
1. termín 12. 4. 2021, náhradní termín 12. 5. 2021
2. termín 13. 4. 2021, náhradní termín 13. 5. 2021
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných
uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, ředitel školy následně rozhodne, zda se bude jednotná
přijímací zkouška konat nebo rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
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Každý uchazeč může písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test předmětu
Matematika a její aplikace konat dvakrát, v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce na
prvním místě, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě. Podá-li uchazeč
přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá
alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo
podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve
kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve
dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení
koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku
ke zkoušce na oba termíny. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.
3. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče v 1. kole přijímacího řízení
U přijímacího řízení budou posuzovány:
a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky (váha 60%)
0-100 bodů
Písemný test Český jazyk a literatura 50 bodů
Písemný test Matematika 50 bodů
 Minimální počet bodů za přijímací zkoušku je v součtu 10 bodů - nutná podmínka pro
přijetí.
b) Průměrný prospěch ze základní (střední) školy (váha 40%)
Prospěch
1,0-1,2
1,21-1,4
1,41-1,6
1,61-1,8
1,81-2,0

Body
66
60
52
44
38

Prospěch
2,01-2,2
2,21-2,4
2,41-2,6
2,61-2,8
2,81-2,99
Nad 3,00

0 – 66 bodů
Body
32
25
18
10
6
0

 Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením v posledních dvou ročnících ze základního
vzdělání – osmý ročník základního vzdělávání – I. pololetí, devátý ročník základního
vzdělávání – I. pololetí – denní studium žáků základních škol.
 Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení ze středního vzdělání - průměrný
prospěch za všechny tři ročníky studia – nástavbové studium.
 Minimální počet bodů za prospěch je 10 bodů - nutná podmínka pro přijetí.
 V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet
přijímaných uchazečů do oboru vzdělání, ředitel školy 8. března 2021 rozhodne o
nekonání jednotné přijímací zkoušky.
c) Další podmínky pro přijetí
 Podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT v určených termínech –
do 1. března 2021 – pro 1. kolo může uchazeč podat maximálně dvě přihlášky.
 Zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru doložena lékařským potvrzením –
denní studium.
 Nástavbové studium - střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání stanoveném
zvláštním právním předpisem – Nařízení vlády č.211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání.
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 Žáci budou přijati podle pořadí sestaveného z dosažených bodů ze jednptné přijímací
zkoušky a bodů za prospěch ze základní (střední) školy do naplnění kapacity oboru.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:
a) průměrný prospěch z 1. pololetí osmého ročníku základního vzdělávání (3. ročníku
středního vzdělávání)
b) průměrný prospěch z 1. pololetí devátého ročníku základního vzdělávání (2. ročníku
středního vzdělávání)
 Ke studiu nemůže být přijat žák, který byl již žákem ISŠ-COP a JŠ s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí a ze studia této školy byl vyloučen.
 Ke studiu nemůže být přijat žák, který nedosáhl minimálně 20 bodů.
 Minimální počet uchazečů pro obor 64-41-L/51 Podnikání v denní i dálkové formě je 20
přihlášených v 1. kole přijímacího řízení v každé formě vzdělávání.
4.

Další důležité informace pro uchazeče

Doplňující informace k testům:
 Čas na vykonání testu český jazyk 60 minut.
 Čas na vykonání testu matematika 70 minut.
 Lepší výsledek testů z obou termínů platí pro obě školy uvedené na přihlášce.
 Více informací o podobě, obsahu a náročností testů u přijímacích zkoušek se můžete
dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.
 Uchazeči o studium zašle ředitel školy pozvánku k jednotným testům nejpozději do
31. března 2021.
 Náhradní termín přijímací zkoušky je určen pro uchazeče, který se z objektivních důvodů
nemohl dostavit k jednotnému testování v řádném termínu. Podmínkou je řádná písemná
omluva jeho neúčasti řediteli školy, kde měl zkoušku konat, nejpozději však do tří dnů.
 Uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny podmínky
v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. Obsah jednotné
přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný.
 Osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona mají podle školského zákona stejný přístup ke
vzdělávání ve střední škole jako občané ČR. Přijímání ke studiu probíhá podle vyhlášených
kritérií pro přijetí pro jednotlivé obory. Osobám, které 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. Ředitel vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí
uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím
řízení do daného oboru vzdělání podle školního vzdělávacího programu. Redukované
hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v
redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Osoby, které nejsou státními občany
České republiky a, pocházejí ze zemí mimo EU, se stávají žáky školy za podmínek
stanovených Školským zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení
vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky nad 90 dní. Uchazeč
předloží doklad o splnění povinné školní docházky v případě, že ukončil nebo ukončí
povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou s úředním
překladem s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce.
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 Ředitel zveřejní v 1. kole přijímacího řízení seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
o nepřijetí nejdříve 28. dubna 2021
 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se
v Integrované střední škole – Centru odborné přípravy a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí odevzdáním zápisového lístku řediteli nejpozději do
10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky
rozhodnutí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen
jednou, pouze v případě, že byl přijat na základě odvolání nebo že ho uplatnil na
konzervatoři nebo střední škole s talentovou zkouškou ho lze uplatni podruhé.
Počet volných míst pro další kola přijímacího řízení – do naplnění kapacity oborů.

II.

OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
1. Předpokládaný počet přijímaných žáků
3 třídy - 90 žáků 1. ročníku v oborech
23-52-H/01 Nástrojář
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/01 Elektrikář
28-52-H/01 Chemik
29-54-H/01 Cukrář
29-53-H/01 Pekař
29-56-H/01 Řezník
65-51-H/01 Kuchař-číšník

2. Termín přijímacího řízení
22. 4. 2021
3. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče v 1. kole přijímacího řízení
a) Přijímací zkoušky se nekonají
b) Průměrný prospěch ze základní školy
 Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení v posledních dvou ročnících
základního vzdělávání – předposlední ročník – I. pololetí, poslední ročník – I. pololetí.
c) Další podmínky pro přijetí
 Podání úplně vyplněné přihlášky na tiskopisu předepsaném MŠMT v určených termínech –
do 1. března 2021.
 Zdravotní způsobilost pro studium zvoleného oboru doložena lékařským potvrzením.
 Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje
o pořadí jejich průměrný prospěch ze základní školy a dále:
a) průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání
b) průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku základního vzdělávání
 Ke studiu nemůže být přijat žák, který byl již žákem ISŠ-COP a JŠ s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí a ze studia této školy byl vyloučen.
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 Osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona mají podle školského zákona stejný přístup ke
vzdělávání ve střední škole jako občané ČR. Přijímání ke studiu probíhá podle vyhlášených
kritérií pro přijetí pro jednotlivé obory. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které
nejsou státními občany České republiky a, pocházejí ze zemí mimo EU, se stávají žáky
školy za podmínek stanovených Školským zákonem, pokud řediteli školy prokáží nejpozději
při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky nad 90 dní.
Uchazeč předloží doklad o splnění povinné školní docházky v případě, že ukončil nebo
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou s úředním
překladem s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce.
 Ředitel může rozhodnout do 8. března 2021 zda bude realizováno v případě, že se v 1. kole
přijímacího řízení přihlásí méně než 5 uchazečů v každém oboru vzdělání.
 Ředitel zveřejní v 1. kole přijímacího řízení seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
o nepřijetí nejdříve 22. dubna 2021.
 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se
v Integrované střední škole – Centru odborné přípravy a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí odevzdáním zápisového lístku řediteli nejpozději do
10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky
rozhodnutí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen
jednou, pouze v případě, že byl přijat na základě odvolání nebo že ho uplatnil na
konzervatoři nebo střední škole s talentovou zkouškou ho lze uplatni podruhé.
Počet volných míst pro další kola přijímacího řízení – do naplnění kapacity oborů.

Ve Valašském Meziříčí dne 27. 1. 2021

Digitálně

Mgr.
podepsal Mgr.
Petr Pavlůsek
Petr
Datum:
Pavlůsek 2021.01.27
12:49:21 +01'00'
Mgr. Petr Pavlůsek
ředitel školy

5

