Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve
školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022
Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda,
příspěvková organizace, Ing. Libor Kunte, Ph.D., vyhlašuje přijímací řízení pro obor vzdělávání:
KKOV 41-44-M/01 Zahradnictví

počet přijímaných uchazečů 30

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky v denní formě vzdělání
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli školy buď zasláním poštou, osobně
v sekretariátu školy nebo datovou schránkou. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný
zástupce. Uchazeč musí odevzdat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021.
Přihláška se podává na platném tiskopisu, který stanovilo ministerstvo (MŠMT). Přihlášku lze získat na
internetových stránkách školy pod záložkou Přijímací řízení.
Uchazeč doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru v souladu s
nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání § 2 odst. 1) a 2). Vyplňuje se na přední straně přihlášky v oddílu Závěr o zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání.
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou ověřená vysvědčení, a to buď na zadní straně přihlášky nebo
jejich samostatných kopiích z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní
docházku.
Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, je součástí přihlášky platné doporučení
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel podle vyjádření školského
poradenského zařízení, které uchazeč doložil k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává
dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou
přihlášku, a to ve stejném pořadí na obou přihláškách.
Požadujeme, aby zákonní zástupci
 uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se stanovenými podpůrnými opatřeními,
 uchazečů vzdělávajících se ve třídách zřízených podle § 16 Zákona č. 561 /2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 uchazečů vzdělávajících se v základní škole speciální podle RVP ZŠS,
 uchazečů s poruchami chování
před podáním přihlášky ke studiu, osobně konzultovali s ředitelem školy podmínky studia ve
zvoleném oboru.

Kritéria pro přijímání ke vzdělávání:
Ke vzdělávání ve střední škole bude přijat uchazeč, který splnil povinnou školní docházku nebo
úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.
Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura a
Matematika.
Pokud bude počet odevzdaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru nižší než 30, ředitel v
souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3 rozhodne o nekonání
přijímacích zkoušek pro daný obor. Své rozhodnutí zveřejní do 8. března 2021 na internetových
stránkách školy, do 19. března 2021 své rozhodnutí sdělí uchazečům o vzdělávání.
Uchazeč bude hodnocen z dosažených studijních výsledků za 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí
deváté třídy a výsledků z písemného testu jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyka a
literatura a Matematika. Pokud ředitel rozhodne, že se nebudou v daném oboru konat přijímací
zkoušky, bude uchazeč hodnocen pouze z dosažených studijních výsledků za 1. pololetí osmé třídy a
1. pololetí deváté třídy.
Hodnocení dosažených studijních výsledků se podílí na celkovém hodnocení uchazeče 37,5%,
hodnocení výsledků přijímací zkoušky pak 62,5%.
Pokud bude uchazeč konat přijímací zkoušku, bude pořadí přijímaných uchazečů sestaveno dle
následujícího klíče:
Uchazeči budou seřazeni sestupně dle součtu dosažených bodů v přijímacím řízení od nejvyššího
počtu po nejnižší. V případě rovnosti bodů určí pořadí uchazečů celkový počet bodů dosažených
z testů, v případě shody bude rozhodovat vyšší počet bodů za test z českého jazyka a literatury a
v případě shody, pak vyšší počet bodů za test z matematiky.
Celkový počet dosažených bodů = bodový zisk za průměr známek + bodový zisk za písemný test ze
vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura + bodový zisk za písemný test ze vzdělávacího oboru
Matematika. Průměr známek se vypočte jako součet průměru za 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí
deváté třídy dělený 2. Průměr známek ze ZŠ bude pro přepočet na body vypočten na dvě desetinná
místa bez zaokrouhlování.
Bodový zisk za průměr známek:
Průměr známek
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,9 – 2,00
2,01 a více

Bodový zisk
60
55
50
45
40
35
30
25
15
5
0

Bodový zisk za písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyka a literatura: 0 – 50 bodů
Bodový zisk za písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika: 0 – 50 bodů
Pokud nebude uchazeč konat přijímací zkoušku, bude pořadí přijímaných uchazečů sestaveno dle
následujícího klíče:
Uchazeči budou seřazeni sestupně dle součtu dosažených bodů za průměr známek. Průměr známek
se vypočte jako součet průměru za 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy dělený 2. Průměr
známek ze ZŠ bude pro přepočet na body vypočten na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

1. kolo přijímacího řízení
1. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 12. dubna 2021
2. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 13. dubna 2021
Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém se
jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělávání,
ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do
čtyřletého oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč
jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se
jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na
oba termíny.
Pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem
konání této zkoušky.
Centrum zpřístupní školám hodnocení uchazečů o přijetí do prvního ročníku vzdělávání 28. dubna
2021. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů.
Nepřijatým uchazečům, zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí ředitel školy
rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímací zkoušce nedostavil a nejpozději do 3 dnů neúčast
písemně omluvil u ředitele školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Termíny jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu
1. termín je stanoven na 12. května 2021
2. termín je stanoven na 13. května 2021
Pozvánku ke konání jednotné zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7
dní před termínem konání této zkoušky.
Centrum zpřístupní školám hodnocení uchazečů v náhradním termínu o přijetí do prvního ročníku
vzdělávání 19. května 2021.

Zdravotní způsobilost uchazečů
Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání dle
nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání § 2 odst. 1) a 2)
Pro barevně označená onemocnění a zdravotní obtíže může ředitel školy udělit výjimku a dle
školského zákona § 67 odst. 2) ze zdravotních důvodů uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti
z vyučování některého předmětu. Žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění
určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen.
Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu
tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím
lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok.
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Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy
hrubé i jemné motoriky)
Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a
kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví
Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon
povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělávání – uchazeč musí být
schopen výcviku v řízení motorových vozidel skupiny B

