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Pokyny k jednotným přijímacím zkouškám 

 

Přijímací zkouška se bude konat dne 8. června 2020.  

Informace obdrží zákonní zástupci uchazečů písemně prostřednictvím České pošty – 

termín odeslání 22.05.2020. 

Uchazeči je přiděleno evidenční číslo, číslo je zvýrazněné na pozvánce. Výsledky 

přijímacích zkoušek budou zveřejněny pod evidenčními čísly uchazečů 16. června 2020 

písemně na vchodových dveřích školy a dálkově na webových stránkách školy: 

www.szstrebic.cz. 

Přijatí uchazeči neobdrží, dle platné legislativy, písemné rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí 

dostanou pouze uchazeči nepřijatí.  

Po přijetí uchazeč doručí zápisový lístek na adresu školy. 

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže v uvedeném termínu dostavit ke zkoušce, 

omluví svou neúčast písemně řediteli školy nejpozději do 11.06.2020. Neúčast musí být 

řádně omluvena (potvrzením lékaře, příp. úřadu), aby mohl být uchazeč pozván ke 

zkoušce v náhradním termínu, 23.06.2020. 

V souvislosti s opatřeními ke koronaviru je nutno dodržet čas příchodu do školy uvedený 

na pozvánce, přinést s sebou tiskopis Čestné prohlášení a dodržovat platné pokyny 

MZČR. 

 

V Třebíči dne 21. května 2020 

Ing. Lenka Havlíková, v. r. 

ředitelka školy

http://www.szstrebic.cz/


 

Kritéria přijímacího řízení 
 
Vyšší odborná škol a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč jako příslušný správní orgán 
podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 2, písm. a) a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2, 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 
pozdějších předpisů stanoví tato kritéria dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: 

 
Přijímací řízení vychází z výsledků testů jednotné zkoušky, z výsledků hodnocení předchozího vzdělávání a dalších 
skutečností, které dokládají schopnosti a zájmy uchazeče. 
 
Podmínkou přijetí uchazečů je: 
splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání v souladu se zákonem 561/2004 
Sb., § 59 odst. 1, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle nařízení vlády č. 211/Sb., o soustavě oborů 
vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění. 
 
Uchazečům, kteří mají specifické poruchy učení (potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnu dodané 
společně s přihláškou) může být podle doporučení PPP prodloužen čas určený pro vypracování testů. 
 
Počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory: 
AGROPODNIKÁNÍ kód oboru 41-41-M/01 denní forma studia, zaměření Provoz a služby, zaměření Speciální 
chovy. Přijati budou uchazeči seřazení podle dosažených bodů na doplnění třídy do 30 žáků a následujících 
kritérií. 
PRAKTICKÁ SESTRA kód oboru 53-41-M/03 denní forma studia. Přijati budou uchazeči seřazení podle 
dosažených bodů na doplnění třídy do 60 žáků a následujících kritérií. 
VETERINÁŘSTVÍ kód oboru 43-41-M/01 denní forma studia. Přijati budou uchazeči seřazení podle dosažených 
bodů na doplnění třídy do 30 žáků a následujících kritérií. Konkrétní počty přijímaných žáků budou zveřejňovány 
vždy s vyhlášením dalšího kola. 
 

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

Pokud se uchazeč hlásí po absolvování 9. ročníku ZŠ: 
bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 8. třídy maximálně 20,0 bodů  
bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* na konci 8. třídy maximálně 20,0 bodů  
bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 9. třídy maximálně 20,0 bodů  
za průměr 1,00 ............................................................................................................. 20,0 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 dvou ročníků 
povinné školní docházky uvedené na přihlášce. 
 

 Hodnocení profilových předmětů MAT, ČJL, CIZÍ JAZYK na vysvědčení ZŠ v 8. a 9. ročníku.  
Za každý předmět a pololetí se při klasifikaci 5 nebo neklasifikován nebo předmět nezařazen do výuky odečítá 
20 bodů. 
 

 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. 

  

VÝSLEDKY TESTŮ: 

PROSPĚCH V PŘEDCHÁZEJÍCÍM VZDĚLÁVÁNÍ 



 
 
 Pomocná kritéria (při rovnosti bodů na pořadových místech rozhodných pro přijetí)  
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče vždy následující pomocné kritérium 

1. změněná pracovní schopnosti, 
2. menší součet známek v pololetí 9. třídy* z předmětů BIO, ČJL, MAT, Cizí jaz., 
3. menší součet známek na konci 8. třídy* z předmětů BIO, ČJL, MAT, Cizí jaz., 
4. menší součet známek v pololetí 8. třídy* z předmětů BIO, ČJL, MAT, Cizí jaz., 

* známky uchazeče, uvedené na přihlášce ke vzdělávání - studiu ve střední škole. 

 
 
V Třebíči 4. 9. 2019 

 
Ing. Lenka Havlíková v. r. ředitelka školy 

  



 

 


