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Přijímací řízení pro školní rok 2018/19 
 
Kritéria pro přijímací řízení ve Střední škole zahradnické, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 pro 

školní rok 2018/2019 jsou stanovena ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

 

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 pro 5. kolo  

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 

41-44-M/01   Zahradnictví, 41-43-M/01   Rybářství 

 

Páté kolo přijímacího řízení proběhne 31.8.2018.  

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku pro denní formu 

oboru vzdělávání ředitelce střední školy do 24.8.2018. 

 

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se koná 31.8.2018 

 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímací zkoušky 

upraveny podle doporučení školského poradenského zařízení. 

U osob, které splňují podmínky pro nekonání testu z českého jazyka a literatury (osoby, které 

získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR) se znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří pohovorem.  

Náležitostí přihlášky ke vzdělávání je doložený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 

ke studiu, který je předpokladem pro přijetí uchazeče. 

 

Hodnocení uchazečů: 

Hodnocení uchazečů při přijímacím řízení bude probíhat podle následujících kritérií: 
 

Hodnotící kritérium Max. bodů 

Průměrný prospěch ze všech předmětů z posledních 2 ročníků studia 

převedený na bodový zisk dle tabulky 1 v příloze 1 
50 

Prospěch z předmětů přírodopis (biologie) v 1. pololetí posledního 

ročníku studia převedený na bodový zisk dle tabulky 2 v příloze 1 
10 

Přijímací zkouška - test z českého jazyka, matematiky a biologie 

(tento test lze nahradit výsledky jednotných testů z českého jazyka a 

z matematiky („státní přijímačky“) z 1. kola přijímacího řízení) 

100 

Aktivity žáka ve škole a v mimoškolní činnosti v posledních 2 ročnících 

studia převedené na bodový zisk dle tabulky 3 v příloze 1 
5 

Pohovor (pouze u osob nekonající test z českého jazyka) 50 
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Maximálně možný bodový zisk:   165 bodů 

Minimální počet bodů pro přijetí:   55 bodů 

Podíl přijímací zkoušky na celkovém hodnocení: 60,6.bodů 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

V případě shody získaného počtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné kritérium -  

bodový zisk za prospěch z předmětů v následujícím pořadí: český jazyk, cizí jazyk, 

přírodopis, chemie v 1. pololetí posledního ročníku studia viz tabulka 2 v příloze. 

 

Předpoklady pro přijetí uchazeče: 

a) odevzdání přihlášky ke studiu (do 24.8.2018), součástí je: 

- doložení vysvědčení z posledních 2 ročníků studia ZŠ nebo jejich ověřených kopií 

(u žáků ZŠ potvrzuje ZŠ přímo na přihlášku ke studiu), 

- prokázání zdravotní způsobilosti ke studiu potvrzením od lékaře, 

b) odevzdání zápisového lístku (do 10 pracovních dnů od přijetí), čímž uchazeč potvrzuje 

svůj zájem na škole studovat, 

c) doložení ukončení povinné školní docházky (u žáků ZŠ se dokládá závěrečným 

vysvědčením po ukončení posledního ročníku studia na ZŠ do 1.9.2018), 

d) odevzdání potvrzení k pobytu (u cizince). 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30  pro obor 41-44-M/01   Zahradnictví 

       30  pro obor 41-43-M/01   Rybářství 

 

Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů: 

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, 

b) kritéria přijímacího řízení. 

 

 

V Kopidlně dne 26.6.2018 

 

 

Ing. Lenka Nosková 

     ředitelka školy 
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Příloha 1  

Kritéria pro přijetí do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou: 

(41-44-M/01   Zahradnictví, 41-43-M/01   Rybářství) 
 

Tabulka 1 -  přepočet průměrného prospěchu žáků na body 

 

Přepočtený průměrný prospěch žáka Bodový zisk 

1,000 -  1,500 50 bodů 

1, 501 – 1,600 49 bodů 

1,601 – 1,700 48 bodů 

1,701 – 1,800 47 bodů 

1,801 – 1,900 46 bodů 

1,901 – 2,000 45 bodů 

2,001 – 2,100 43 bodů 

2,101 – 2,200 41 bod 

2,201 – 2,300 39 bodů 

2,301 – 2,400 36 bodů 

2,401 – 2,500 33 bodů 

2,501 – 2,600 30 bodů 

2,601 – 2,700 26 bodů 

2,701 – 2,800 22 bodů 

2,801 – 2,900 18 bodů 

2,901 – 3,000 13 bodů 

3,001 – 3,100 8 bodů 

3,101 – 3,200 3 body 

3,201 avíce 0 bodů 

 

 

Tabulka 2 - přepočet prospěchu předmětů na body 

 

Prospěch v předmětu Bodový zisk 

1 (výborně) 10 bodů 

2 (chvalitebně) 8 bodů 

3 (dobře) 5 bodů 

4 (dostatečně) 2 bodů 

5 (nedostatečně) 0 bodů 

 

 

Tabulka 3 – přepočet aktivit žáka na body 

 

Druh aktivity v posledních 2 letech studia Bodový zisk 

Soustavná práce v zájmových kroužcích, ZUŠ, zájmových organizací 5 bodů 

1. místo na soutěži (okresní a vyšší kolo) libovolného zaměření 5 bodů 

2. a 3. místo na soutěži (okresní a vyšší kolo) libovolného zaměření 4 body 

1. – 3. místo ve školním kole soutěže libovolného zaměření 3 body 

 

 


