
 

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 
 

 

  

Kritéria jsou stanovena na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky o přijímacím 

řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky 

č. 244/2018 Sb v platném znění. 

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají pro všechny obory a všechny formy studia 

nejpozději do 1. března 2022. 

 

Maturitní obory 

Za základě školského zákona (561/2004 Sb.) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) se na všechny obory studia zakončené maturitní zkouškou ve 

všech formách koná v 1. kole přijímacího řízení povinná jednotná přijímací zkouška z oboru 

Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace.  

Pro účely přijímacího řízení se zkouška považuje za úspěšně složenou, získá-li uchazeč 

minimálně 5 bodů z části Český jazyk a literatura a minimálně 3 body z části Matematika a její 

aplikace. V případě rovnosti součtu bodů z obou částí přijímací zkoušky rozhoduje o pořadí 

lepší výsledek v části Český jazyk a literatura. 

 

Učební obory 

Přijímací zkouška se nekoná! 

 

Přijímání ke studiu bude probíhat podle následujících kritérií: 

 

I. MATURITNÍ OBORY - ČTYŘLETÉ, DENNÍ FORMA  

Mechanik elektrotechnik  26-41-L/01  počet přijímaných žáků - 30 

Mechanik strojů a zařízení  23-44-L/01   počet přijímaných žáků – 30 

Ekonomika a podnikání  63-41-M/01  počet přijímaných žáků – 30  

 - zaměření Řízení obchodních a výrobních firem bez ohledu na zaměření  

 - zaměření Management sport 



Podmínky pro přijetí: 

• Úspěšné absolvování 9. ročníku základní školy. 

• Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 

1 školského zákona a NV č.211/2010 Sb.) doložené potvrzením na přihlášce. Netýká se 

oborů Ekonomika a podnikání. 

• Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělávání uplatněním zápisového 

lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona). 

• Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. 

• U cizinců dodání potvrzení k pobytu (§ 20 odst. 3 školského zákona).  

Kritéria hodnocení přijímacího řízení: 

• výsledek jednotné přijímací zkoušky – 70% 

• průměrný prospěch ve 2. pololetí předposledního ročníku předchozího studia – 15% 

• průměrný prospěch ve 1. posledního ročníku předchozího studia – 15% 

Postup hodnocení:  

 

Pro každého uchazeče bude stanoven koeficient, jehož hodnota bude vypočtena dle vzorce k = 

0,7.PZ + 0,15.P1+0,15.P2, kde PZ je pořadí úspěšnosti v přijímací zkoušce a P1 je pořadí podle 

průměrného prospěchu v 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ a P2 je pořadí podle 

průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.  

 

V případě shodného hodnocení rozhoduje lepší výsledek výše uvedených kritérií v daném 

pořadí (1. PZ; 2. průměrný prospěch ve 1. pololetí předposledního ročníku). 

 

Všichni další uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí, budou pozváni k přijímacímu pohovoru, 

který bude zaměřen na obecné studijní předpoklady a zájem o daný obor. Podle výsledku 

přijímacího pohovoru bude stanoveno pořadí náhradníků za přijaté uchazeče, kteří neodevzdají 

zápisový lístek. 

 

II. MATURITNÍ OBORY - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM  - DENNÍ FORMA  

Provozní elektrotechnika  26-41-L/52   počet přijímaných žáků - 15 

Provozní technika   23-43-L/51   počet přijímaných žáků - 15 

Podnikání    61-41-L/51   počet přijímaných žáků - 30 

Podmínky pro přijetí: 

• Doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru s výučním listem. 

• Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 

školského zákona, NV č. 211/2010 Sb.). Netýká se oboru Podnikání. 

• Úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky. 

• U cizinců dodání potvrzení k pobytu.  

Kritéria hodnocení: 

Kritéria a postup hodnocení jsou totožné jako u čtyřletých maturitních oborů. 



III. UČEBNÍ OBORY - TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM 

Elektrikář    26-51-H/01  počet přijímaných žáků - 30 

Elektrikář silnoproud  26-51-H/02   počet přijímaných žáků - 27 

Obráběč kovů   23-56-H/01  počet přijímaných žáků - 15 

Strojní mechanik   23-51-H/01  počet přijímaných žáků – 30 

Podmínky pro přijetí: 

• Úspěšné absolvování 9. ročníku základní školy. 

• Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro zvolený obor (§ 60a odst. 3 a § 88 odst.1 

školského zákona, NV 211/2010 Sb.) 

• Potvrzení zájmu vzdělávat se v oboru uplatněním zápisového lístku. 

• U cizinců dodání potvrzení o pobytu. 

Kritéria hodnocení: 

 

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního 

ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.  

Na základě vzestupně uspořádaného uvedeného kritéria bude určeno pořadí žáků. 

Podle takto stanoveného pořadí budou přijati uchazeči podle nejnižšího koeficientu do počtu   

N -5 uchazečů, kde N je stanovený počet přijímaných uchazečů.  

 

Všichni ostatní uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, budou následně pozváni na ústní 

pohovor, na jehož základě bude doplněn počet přijímaných žáků do předpokládaného počtu a 

stanoveno pořadí náhradníků. Obsahem pohovoru bude zájem o daný obor a základní znalosti 

učiva ZŠ.  

 

 

V Mělníku dne 20. 1. 2022      Mgr. Vladimír Wasyliw 

         ředitel ISŠT Mělník 
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