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Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 

studijní obor ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ 41‐04‐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) Přijímací řízení proběhne se zařazením výsledků jednotných testů z českého jazyka a 
literatury a matematiky jako jedno z kritérií pro přijetí uchazečů ke vzdělávání 
z celkovou váhou 60% z celkového hodnocení. 

 
                  Školní část přijímacího řízení proběhne bez přijímacích zkoušek. 

 
                

3) Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 
 
- ukončená povinná školní docházka  
- zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem na přihlášce 

 
- studijní průměry za 1.pololetí a 2.pololetí 8. ročníku a 1.pololetí 9. ročníku ZŠ  

(1-1,50 50bodů, 1,51-1,80 30bodů, 1,81-2,50 20bodů, 2,51 a více 10bodů) 
- výsledek jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky 

(test z Čj 0-50bodů, test z Mat 0-50bodů) 
celkem lze získat max. 150 bodů 

- uchazeči budou přijímáni podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na 
základě součtu bodů za kritéria do naplnění kapacity 1. ročníku (10 uchazečů) 
při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují o pořadí  výsledky jednotných testů 
případně známka z přírodopisu na ZŠ 

- uchazeči – cizinci mohou požádat o prominutí konání jednotné přijímací 
zkoušky z českého jazyka,  předloží doklad, kterým prokáží komunikaci 
v českém jazyce (vysvědčení, doklad o absolvování kurzu, osvědčení o zkoušce), 
případně prokáží schopnost komunikace v českém jazyce pohovorem ve škole.  

- cizinci ze zemí mimo EU doloží doklad k povolení pobytu v ČR. 
- uchazeči s přiznanými speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o 

uzpůsobení podmínek při konání jednotných testů. 
 

 



 
 
 
4) Uchazeči obdrží k jednotným testům pozvánku. 

 
5)  Řádný termín konání jednotných testů je:  první termín -  12. dubna 2019 

                                                                          druhý termín - 15. dubna 2019 
 Náhradní termín je :                                                                   13. a 14. května 2019 

 
 

6) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole – denní forma vzdělávání s potvrzeným 
hodnocením nebo ověřenými kopiemi vysvědčení a lékařským posudkem o zdravotní 
způsobilosti, případně žádost o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky podává 
zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy 
 

                                            do 1. března 2019 
 
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. 
Škola v termínu 22. dubna až 30. dubna 2019 zveřejní (pod reg. čísly) na veřejném 
místě ve škole a na webových stránkách pořadí uchazečů, přehled přijatých a 
nepřijatých uchazečů. 
 

7) Svůj úmysl vzdělávat se ve škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého 
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí 

      ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
      rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ing. Ivan Roušal 
                                                                               ředitel školy 

 
 
 
 
 

 
 


