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Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 
učební obor ZAHRADNÍK 41-52-H/01 

denní tříleté 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 2022/2023 bude otevřena jedna třída prvního ročníku  

s maximálním počtem 22 žáků v ročníku. 

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek  

 

3) Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

 
- ukončená povinná školní docházka  

- zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem na přihlášce 

 

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

1,00-3,00 je ohodnocen v rozsahu 50-0 bodů lineárním přepočtem) 

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru 

SARS CoV 2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně 

stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na 

vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 - vyhláška č. 233/2020 

Sb.), proto těmto uchazečům I. pololetí 8. třídy ve školním roce 2019/2020 

bude započítáno 2x a výpočet se stanoví bez započtení II. pololetí 8. třídy 

školního roku 2019/2020. 

 

- klasifikace z přírodopisu za 1. pol. 9. ročníku (max. počet bodů 10) 

 

- klasifikace z českého jazyka za 1. pol. 9. ročníku (max. počet bodů 10) 

 

- uchazeči budou přijímáni podle pořadí nejvyššího počtu bodů (max. 70 bodů) 

sestaveného na základě součtu bodů za kritéria do naplnění kapacity 1. ročníku  

                        (22 uchazečů) 

 

Uchazeči – cizinci 

 Úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky           

(povinná školní docházka v délce 8 let – např. v Ruské federaci) se dle § 108 

školského zákona dokládá uznáním rovnocennosti nebo uznáním platnosti 

zahraničního vysvědčení v České republice. 

 Úspěšné ukončení základního vzdělání splněním povinné školní docházky v délce 

9 let se dokládá originály vysvědčení + úředně ověřenými překlady (NE 

NOSTRIFIKACÍ!!!). 
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 Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených 

dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím 

žákem, tj. prvním dnem školního roku.  

 Cizinci ze zemí mimo EU mohou dokládat oprávněnost pobytu až do zahájení 

vzdělávání. 

 

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 2022. 
      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. 

 

Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní nejdříve od 22. dubna 2022 na 

veřejné vývěsce školy a na webových stránkách.  
 

 

                  Pod registračními čísly bude  pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých  

                  uchazečů.  

 

5) 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. 

 

6) V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 22 uchazečů. 

                               

                                                  

 

                                                                                                   Ing. Ivan Roušal  

                                                                                                  ředitel školy 
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