
 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

denní tříletý obor ZAHRADNÍK 

 

pro školní rok 2020/2021 

školní vzdělávací programy  

ZAHRADNÍK – FLORISTA 

ZAHRADNÍK – VINAŘ, OVOCNÁŘ 

 

1) Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena jedna víceoborová třída prvního ročníku 

střední školy – učebního oboru ZAHRADNÍK (kód 41-52-H/01) ve školních vzdělávacích 

programech Zahradník – florista a Zahradník – vinař, ovocnář s maximálním  

počtem  30 žáků v ročníku. 

2) Přijímací řízení na střední školu bude probíhat dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky  

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 

Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. 

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek.                                                             

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilosti ke studiu v oboru vzdělávání, kterou je nutné 

doložit lékařským potvrzením. 

3) Kritéria přijímacího řízení 

- ukončená povinná školní docházka 

- klasifikace z českého jazyka, matematiky a přírodopisu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

   (bodové hodnocení) 

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

   (bodové hodnocení) 

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

  (bodové hodnocení) 

- pokud je uchazeč cizinec, předloží doklad, kterým prokáže schopnost komunikace 

v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení apod., 

případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole). Cizinci ze zemí mimo EU 

doloží oprávněnost pobytu na území ČR. 



 

 

 

4) Hodnocení přijímacích kritérií 

Průměry u jednotlivých uchazečů budou ohodnoceny body podle jejich váhy: 

Váhu 1,0 mají kritéria klasifikace z přírodopisu a studijní průměr v 1. pololetí 9. ročníku. 

Váhu 0,8 má klasifikace z českého jazyka a matematiky v 1. pololetí 9. ročníku. 

Váhu 0,7 mají studijní průměry za 1. a 2. poletí 8. ročníku. 

Umístění v biologické olympiádě a v soutěžích bude hodnoceno následovně: školní kolo       

4 - 8 bodů, okresní kolo 10 - 14 bodů a krajské kolo 16 - 20 bodů. 

Celkové pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně podle celkového počtu dosažených 

bodů. 

5) Přihlášky se podávají do 1. března 2020. Škola co nejdříve po tomto datu posílá uchazeči 

potvrzení o přijetí přihlášky a oznámení o zahájení správního řízení. Součástí toho dopisu 

jsou podstatné informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče,  

pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden. 

6) Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní v termínu 22. dubna až 30. dubna 2020  

na vývěsce a na webových stránkách školy. Pod registračními čísly je zde uveden seznam, 

přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, jejich pořadí a bodové hodnocení. 

7) V prvním kole přijímacího řízení bude přijato nejvýše 29 uchazečů, pro odvolání je 

ponecháno jedno volné místo. Celkový počet přijímaných uchazečů je 30. O minimálním 

počtu žáků ve třídě rozhodne ředitel školy. 

 

 

 

Ing. Anna Richterová 

ředitelka České zahradnické akademie Mělník 


