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Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 
studijní obor ZAHRADNICTVÍ 41-44-M/01 

denní čtyřleté studium 
 

1) Přijímací řízení na střední školu bude probíhat dle Zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský 

zákon) a Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

 

2) Ve školním roce 2023/2024 bude otevřena jedna třída prvního ročníku  

s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů: 30 žáků  

 

                 Jednotná přijímací zkouška – řádný termín                 náhradní termín termín 

                 1. termín:     čtvrtek 13. dubna 2023                              středa 10. května 2023 

                 2. termín:     pátek 14. dubna 2023                                 čtvrtek 11. května 2023 

                 

3) Ředitel školy vyhlašuje následující kritéria přijímacího řízení  

 
- ukončená povinná školní docházka  

- zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem na přihlášce 

 

- výsledky jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT započítané 60% do celkového 

hodnocení - maximální počet bodů 100 – matematika max. 50 bodů 

                                                                                           český jazyk max. 50 bodů 

 

- studijní průměry za 1. a 2. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. ZŠ  

                        (případně za 1. pol. předposledního a 1. pol. posledního ročníku ZŠ) 

(1-1,50 50bodů, 1,51-1,80 30bodů, 1,81-2,50 20bodů, 2,51 a více 10bodů) 

 

                       nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí škol. roku 2019/2020 dle § 1 odst. 7 

                       vyhlášky  č. 353/2016 Sb. 

 

- známka z přírodopisu  a chemie za 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ 

(případně za 1. pol. posledního ročníku ZŠ, maximální počet 10+10=20 bodů) 

známka výborný – 5 bodů, známka chvalitebný – 3 body, známka dobrý – 1 bod 

 

- motivační pohovor – po skončení jednotné přijímací zkoušky  

                                    (maximální počet 10 bodů) 

- výsledky dle výše uvedených kritérií budou sečteny a seřazeny od nejvyššího 

(nejlepší) po nejnižší součet (nejhorší) 

- uchazeči budou přijímáni podle pořadí nejvyššího počtu bodů (max.180 bodů) 
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Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR  

- Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s 

předchozím vzděláním v zahraničí, kteří podávají přihlášku k přijímacímu řízení, 

do přihlášky uvedou kontaktní adresu v ČR. K přihlášce přikládají úředně ověřený 

překlad vysvědčení z ekvivalentu 8. ročníku a poloviny 9. ročníku základní školy.  

- Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 

vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení na jejich žádost promíjí 

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 

Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu 

s přihláškou.  

- Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru 

vzdělání škola ověří rozhovorem. Rozhovorem se zjišťuje schopnost uchazeče 

používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce.  

- Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke 

schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného 

stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat 

                        Uchazeči z Ukrajiny se řídí zákonem č.67/2022Sb. 

- V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může 

cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné 

školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo 

d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá. 

 

4) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole – denní forma vzdělávání s potvrzeným 

hodnocením nebo ověřenými kopiemi vysvědčení a lékařským posudkem o zdravotní 

způsobilosti podává zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 

řediteli školy 

                                             do 1. března 2023 
 

Škola zašle uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení a 

registrační číslo, pod kterým je uchazeč veden v průběhu přijímacího řízení  i 

výsledném pořadí. 

 

5) Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní nejdříve 28. dubna 2023 na veřejné 

vývěsce školy a na webových stránkách. Pod registračními čísly bude  pořadí 

uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Pro uchazeče, kteří konají 

jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu, zveřejní škola pořadí do 18.5. 2023 

 

6) Svůj úmysl vzdělávat se ve škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 
 

                                                                                           Ing. Ivan Roušal  

                                                                                              ředitel školy                        


