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Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole  
pro školní rok 2022/2023 

2.KOLO 

 
 
Přijímání žáků ke vzdělávání na střední škole ve školním roce 2022/2023 bude realizováno podle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhlášky č. 
353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních 
školách, v platném znění. 
 

Termín odevzdání přihlášky: do 19. května 2022 
 

Počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory  

Obor vzdělávání Kód oboru Forma studia 
Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů 

AGROPODNIKÁNÍ  
- zaměření Provoz a služby 

41-41-M/01 denní 30 

 

Podmínkou přijetí uchazečů je 
• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb., § 59 odst. 1,  

• zdravotní způsobilost potvrzená na přihlášce ke studiu lékařem podle nařízení vlády  
č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, v platném znění. 

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení 
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle součtu bodů dle následujících kritérií do naplnění kapacity 

oboru. 

a. VÝSLEDKY HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ V PŘEDCHÁZEJÍCÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
Pokud se uchazeč hlásí po absolvování 9. ročníku ZŠ: 

• bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v 1. pol. 8. třídy .... maximálně 30,0 bodů  

• bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v 1. pol. 9. třídy .... maximálně 30,0 bodů  

• za průměr 1,00 .....................................................................................  30,0 bodů  

• za každých 0,01 nad průměr 1,00 .........................................................  - 0,2 bodu 
Pokud se uchazeč nehlásí z 9. ročníku ZŠ budou hodnocena vysvědčení adekvátně z posledních 
ročníků povinné školní docházky uvedené na přihlášce. 
 

b. HODNOCENÍ DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ OSVĚDČUJÍ VHODNÉ SCHOPNOSTI, VĚDOMOSTI 
A ZÁJMY UCHAZEČE 
Účast a umístění na biologické olympiádě (doklad o účasti uchazeč podává s přihláškou) 

• za účast ve školním kole .......................................................................  1 bod 

• za účast v okresním kole .......................................................................  2 body 

• za účast v krajském kole .......................................................................  4 body 

• za účast v celostátním kole ...................................................................  6 bodů 
Započítají se body za nejvyšší dosažené umístění v jednom školním roce. 
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Pomocná kritéria (při rovnosti bodů na pořadových místech rozhodných pro přijetí)  

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče vždy následující pomocné kritérium 
1. lepší známka v pololetí 8. třídy z českého jazyka 
2. lepší známka v pololetí 8. třídy z cizího jazyka 

 
*Průměrný prospěch ze všech povinných vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa 

 

Výsledky přijímacího řízení 
 
Uchazečům (zákonným zástupcům) bude po přijetí přihlášky na email uvedený v přihlášce zasláno 
evidenční číslo. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel 
školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů pod jejich přidělenými evidenčními čísly.  
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20.5.2022 na vstupních dveřích do hlavní budovy 
školy a na webových stránkách školy, https://www.szstrebic.eu/prijimaci-rizeni.  
 

Přijatí uchazeči 
Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zveřejněním výsledků se považuje rozhodnutí o 
přijetí za oznámená. Přijatí uchazeči musí potvrdit úmysl vzdělávat se ve vybraném oboru odevzdáním 
řádně vyplněného a podepsaného zápisového lístku nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění 
seznamu přijatých uchazečů, tj. do 3.6.2022.  
Další informace ke studiu, možnosti ubytování, stravování atd. obdrží přijatí uchazeči/zákonní zástupci 
na email uvedený v přihlášce koncem června/začátkem července. Potvrzení o studiu obdrží nastupující 
žáci první školní den (před tímto datem nejsou žáky střední školy - do 31.8. jsou žáky ZŠ). 
 

Nepřijatí uchazeči 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí 
o nepřijetí zasláno písemně.  
Účastník řízení má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, a to 
dne 23.5.2022 od 7 do 12 hodin v kanceláři školy 
Zákonní zástupci uchazečů/zletilí uchazeči si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout v pondělí 
23.5.2022 mezi 7. a 14. hodinou v kanceláři školy - mohou současně podat odvolání. V případě 
nevyzvednutí v uvedeném termínu bude rozhodnutí zasláno poštou. 
Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 
Vzor odvolání je ke stažení na webových stránkách školy. Odvolání je možné přinést osobně do školy, 
zaslat poštou, příp. datovou schránkou. 
 
Nepřijatí uchazeči se mohou obrátit emailem info@szstrebic.cz na vedení školy s dotazem ohledně 
řešení možností studia na škole. 
 
V Třebíči 13.5.2022 

 
Ing. Lenka Francová v. r.  

ředitelka školy 
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