INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA,
MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
Přijímací řízení je v souladu s § 59 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou 671/2004, vyhláškou 394/2008, kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 500/2004 Sb. - správní řád.

Tříleté učební obory:

Schválený max. počet přijatých žáků:

Cukrář (29-54-H/01)

24

Pekař (29-53-H/01)

30

Přijímací zkoušky se nekonají. Koná se pohovor – 21. dubna 2021.
Kritéria
1. Žák musí být hodnocen v chování známkou velmi dobré, snížená známka z chování znamená přepočet
průměrného prospěchu: x + 1,50.
2. V úvahu je brán výsledek pohovoru (pohovor 70 bodů, průměrný prospěch ze ZŠ 30 bodů). Na
vysvědčeních, která budou zohledňována v průměru, nesmí mít žák známku nedostatečnou. Maximální
počet bodů = 100. Minimální hranice pro přijetí je 44 bodů.
3. Výběr žáků bude proveden na základě těchto kritérií do naplněnosti oboru.
Uchazeč přiloží k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke zvolenému učebnímu oboru a
motivační dopis, ve kterém vysvětlí, proč má zájem o studium oboru.
Škola bere v úvahu uchazeče se ZPS a se specifickými poruchami učení, pokud je k přihlášce přiložen
příslušný doklad pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
V přihlášce je třeba označit hlavní cizí jazyk.
Uchazeč a zákonný zástupce mají právo na seznámení s výsledkem přijímacích zkoušek a na nahlédnutí do
spisu před zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Veškerá komunikace mezi ISŠ a uchazečem probíhá elektronicky! Je nezbytně nutné, aby uchazeč uvedl
na přihlášce funkční mailový kontakt na rodiče!

Odvolací řízení
Odvolací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád – odvolací lhůta po
doručení rozhodnutí je 3 pracovní dny.

V Mladé Boleslavi dne 4. 1. 2021
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