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Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole  

pro školní rok 2022/2023 

 
 
 
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, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění. 
 
Přijímací řízení se řídí také pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), v platném znění. 
Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný 
zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou 
úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy. 
 
 

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 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01 denní 30 

PRAKTICKÁ SESTRA 53-41-M/03 denní 60 

 

 
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. 

 
Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2022. 
V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním. 
 
Uchazeči o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou musí povinně konat jednotnou 
přijímací zkoušku. 
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Jednotná přijímací zkouška  
 
Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 
minut, dále ČJL) a Matematika a její aplikace (70 minut, dále MAT).  
 
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze 
používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je 
zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky. 
 
Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech (12. a 13. dubna 2022).  
Každý uchazeč může písemný test z ČJL a písemný test z MAT konat dvakrát. V prvním stanoveném 
řádném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (12. dubna 2022), ve druhém 
stanoveném řádném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí (13. dubna 2022).  
Do celkového hodnocení se uchazeči pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek testu 
z příslušného předmětu. 
 
V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu 
či druhému termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se písemně omluví řediteli školy, na které měl 
zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu (10. a/nebo 11.května 2022). 
 
Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána na email uvedený na přihlášce nejpozději 14 dní před 
termínem zkoušky a obsahuje: harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky. 

 
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami 
U uchazečů, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, musí být součástí přihlášky doporučení školského 
poradenského zařízení. Doporučení musí být do školy dodáno, společně s přihláškou, do 1. března 
2022. Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského 
poradenského zařízení. 
 
Úprava podmínek osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR 
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení 
promíjí na žádost přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je 
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. 
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Kritéria přijímacího řízení  
 
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle: 

a. výsledků jednotné přijímací zkoušky,  
b. výsledků hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání,  
c. hodnocení dalších skutečností. 

 
Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle součtu bodů dle následujících kritérií do naplnění kapacity 
oboru. 

 
a. VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

 
Písemný test ČJL ........................................................................................... maximálně 50,0 bodů 
Písemný test MAT ........................................................................................ maximálně 50,0 bodů 

 
b. 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. 
 

c. 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. 

 
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 
 
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a na svou žádost nekonal 
přijímací zkoušku z Českého jazyk a literatury a jeho znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání 
v daném oboru vzdělání byla ověřena rozhovorem, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů 
hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného 
pořadí všech uchazečů, v němž nejsou zohledněny části přijímací zkoušky ověřující znalost českého 
jazyka, resp. literatury. 
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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 na vstupních dveřích do hlavní budovy školy a na 
webových stránkách školy, www.szstrebic.cz. (nejdříve 28. dubna 2022, nejpozději 29. dubna 2022). 
 

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. (Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v 
této základní škole nejpozději do 15. března. Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu/nebo 
jeho zákonnému zástupci po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek 
na krajském úřadu). 
Další informace ke studiu, možnosti ubytování, stravování atd. obdrží přijatí uchazeči/zákonní zástupci 
na email uvedený v přihlášce do konce června. 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.  
Zákonný zástupce nezletilých nepřijatých uchazečů/zletilý uchazeč může podat odvolání proti 
rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 
rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí 
o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje. 
Vzor odvolání bude zveřejněn na webových stránkách školy. 
Nepřijatí uchazeči se mohou obrátit emailem (martina.rambouskova@szstrebic.cz) nebo telefonicky 
(568 610 101) s dotazem ohledně řešení možností studia na škole. 
 
 
 
 
 
V Třebíči 06.01.2022 
 

Ing. Lenka Francová v. r.  
ředitelka školy 

  

http://www.szstrebic.cz/
mailto:martina.rambouskova@szstrebic.cz
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Přehled důležitých termínů 
 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na SŠ Do 31.01.2022 

Odevzdání přihlášek na SŠ Do 01.03.2022 

Uchazeč obdrží zápisový lístek od ZŠ  Do 15.03.2022 

Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám emailem Min. 14 dnů před konám zkoušek 

1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek 12.04.2022 

2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek 13.04.2022 

1. náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek 10.05.2022 

2. náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek 11.05.2022 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení,  
řádný termín 

Nejdříve 28.04.2022 
nejpozději 30.04.2022 

Uchazeč odevzdá řádně vyplněný zápisový lístek na SŠ 
Do 10 pracovních dnů  
od zveřejnění výsledků 

Nepřijatí uchazeči – odvolání proti rozhodnutí 
Do 3 pracovních dnů ode dne doručení 

rozhodnutí 

Přijatí uchazeči – informace ke studiu Do konce června 2022 

 
Poznámka: Dodatečné změny termínů nejsou (v souladu se změnami legislativy) vyloučeny. 


