
 

 
   

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU 
denní čtyřleté studium, studijní obor ZAHRADNICTVÍ 

školní vzdělávací programy  

 VINAŘSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNÍCH PRODUKTŮ  

a ZAHRADNICKÁ MECHANIZACE 

pro školní rok 2019/2020 

 
1) Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna třída prvního ročníku střední školy – 

denního studia oboru ZAHRADNICTVÍ (kód KKOV:41-44-M/01). Jedná se  

o víceoborovou třídu složenou z žáků dvou školních vzdělávacích programů Vinařství  

a zpracování zahradních produktů a Zahradnická mechanizace s maximálním počtem 

30 žáků v ročníku. 
 

2) Přijímací řízení na střední školu bude probíhat dle zákona č. 561/2004 Sb. ,ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky 353/2016 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách v aktuálním znění. 

 

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek. 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke studiu oboru vzdělání (doloženo  

      lékařským potvrzením) 

 

      Přijímací řízení proběhne se zařazením výsledků jednotných testů jako jednoho z kritérií   

      pro přijetí uchazečů ke vzdělávání s celkovou váhou 60% z celkového hodnocení. 

 

Uchazeči budou přijímáni na základě bodového ohodnocení následujících kritérií 

přijímacího řízení. 

 

3) Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

 
- ukončená povinná školní docházka 

 

- výsledek jednotných testů z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejich 

aplikací (maximálně 100 bodů) 

 

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

(max. 30 bodů) 

 
- klasifikace z přírodopisu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 10 bodů) 

 

- doklady zájmu o obor (např. umístění v biologické olympiádě)  

(maximálně 10 bodů) 

 



 

- v případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v 

českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), 

případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí 

než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR. 

 

 

Maximální počet bodů je 150.   

Maximální počet získaných bodů za studijní průměry, klasifikaci z přírodopisu a zájmu o 

obor je 50 bodů, maximální počet získaných bodů za výsledek jednotných přijímacích 

testů je 100 bodů. 

U kritéria doklady zájmu o obor budou přičteny body za umístění v biologické olympiádě 

(školní kolo 2 až 4 body, okresní kolo až 5 až 7 bodů a krajské kolo 8 až 10 bodů). 

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně podle celkového součtu bodů. 

 

 

 

4) Řádný termín konání jednotných testů je  12. dubna 2019 (první termín) 

                                                                        15. dubna 2019 (druhý termín) 

Náhradní termín konání jednotných testů       13. května 2019 

                                                                        14. května 2019 

 

 

5) Místem konání testů je  ČZA Mělník, sady Na Polabí 411, Mělník  

Jednotliví uchazeči obdrží k jednotným testům pozvánku. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání 

jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením 

 

6) Škola 1. března 2019 posílá uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení 

správního řízení. Součástí tohoto dopisu jsou všechny podstatné informace o postupu 

přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném 

pořadí uveden. 

 

7) Škola v termínu 22. dubna až 30. dubna 2019 zveřejní (pod registračními čísly) na 

veřejném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů, přehled 

přijatých a nepřijatých uchazečů a hodnotící kritéria přijímacího řízení. 

Pro uchazeče, kteří konají jednotný test v náhradním termínu zveřejní škola pořadí 

uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů v termínu 20. května 2019. 

 

8) V prvním kole přijímacího řízení bude přijato nejvýše 28 uchazečů v řádném termínu 

 a 1 uchazeč v náhradním termínu. Na odvolání je ponecháno 1 volné místo. Celkový 

počet přijatých uchazečů je 30. 

 

9) Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek. O minimálním 

počtu žáků ve třídě rozhodne ředitel školy. 

 

 

 

       Ing. Anna Richterová 

                                                              ředitelka České zahradnické akademie Mělník 


