PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU
denní čtyřletý maturitní obor ZAHRADNICTVÍ
pro školní rok 2021/2022
školní vzdělávací programy
FLORISTICKÁ TVORBA
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
VINAŘSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH PRODUKTŮ
ZAHRADNICKÁ MECHANIZACE

1. Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna třída prvního ročníku střední školy –
učebního oboru ZAHRADNICTVÍ (kód 41-44-M/01) ve školních vzdělávacích programech
Floristická tvorba, Zahradní architektura, Vinařství a zpracování zahradnických
produktů a Zahradnická mechanizace s maximálním počtem 60 žáků v ročníku.
2. Přijímací řízení na střední školu bude probíhat dle zákona č. 561/2004Sb. a vyhlášky
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky
č. 243/2017Sb. a vyhlášky 244/2018 Sb.
Pokud bude méně přihlášených uchazečů než je maximální počet přijímaných,
pak se nebudou konat jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky.
Toto bude všem přihlášeným sděleno nejpozději 19. 3. 2021. V tomto případě
proběhnou školní přijímací zkoušky (viz kritéria přijímacího řízení bod f ).
Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke studiu v oboru vzdělávání, kterou je
nutné doložit lékařským potvrzením.
3. Kritéria přijímací ho řízení
a) ukončená povinná školní docházka
b) výsledek z jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky, pokud
se tyto testy budou konat (maximální počet bodů 100, váha 0,6)
c) klasifikace z předmětu Přírodopis v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. počet bodů 30,
váha 1,0)
d) studijní průměry za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
(maximálně 60 bodů, váha 1,0 pro 9. ročník a 0,8 pro 8. ročník)

e) doklady zájmu o obor (např. účast v biologické olympiádě, účast v soutěžích)
(maximálně 10 bodů, váha 1,0)
f) školní přijímací zkouška - posouzení motivace ke studiu a prokázání základních
znalostí z přírodovědy; forma (prezenční/distanční) této zkoušky bude upřesněna dle
aktuální epidemické situace (maximálně 10 bodů, váha 1,0)
g) pokud je uchazeč cizinec, předloží doklady, kterými prokáže schopnost komunikace
v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, 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
Kritéria hodnocení budou aplikována podle jejich váhy. Celkové pořadí uchazečů bude
sestaveno sestupně podle celkového počtu dosažených bodů.
5. Přihlášky se podávají do 1. března 2021. Škola po tomto datu pošle uchazeči
potvrzení o přijetí přihlášky, oznámení o zahájení správního řízení a s informace o
postupu

přijímacího

řízení

a

registračním

číslem

uchazeče,

pod kterým je ve výsledném pořadí uveden.
6. Jednotné přijímací testy
Řádné termíny: 1. termín 12. dubna 2021

Náhradní termíny: 12. května 2021

2. termín 13. dubna 2021

13. května 2021

7. Motivační pohovor
Stanovený termín bude upřesněn do 31. 1. 2021. Účast uchazečů je dobrovolná. Účastí
může uchazeč získat 10 bodů k hodnocení.
8. Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní v termínu 28. – 30. dubna 2021 na
webových stránkách školy a vývěsce. Pod registračními čísly je zde uveden seznam
přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, jejich pořadí a bodové hodnocení.
Pro uchazeče, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu zveřejní
škola pořadí v termínu do 20. 5. 2021.
9.

V prvním

kole

přijímacího

řízení

bude

přijato

nejvýše

59

uchazečů,

pro odvolání je ponecháno jedno volné místo.
Celkový počet přijímaných uchazečů je 60.
Ing. Anna Richterová
ředitelka České zahradnické akademie Mělník

