
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská 

a zdravotnická Třebíč 

Žižkova 505/2, 674 23 Třebíč  

 
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 2019/2020:  
 
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 
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. 
 
VÝSLEDKY TESTŮ: 

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

PROSPĚCH V PŘEDCHÁZEJÍCÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
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. 
 

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 


