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Přijímací řízení pro studium ve školním roce 2022/2023 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

vyhlašuji první kolo přijímacího řízení 

pro přijetí do prvního ročníku střední školy a stanovuji počty přijímaných uchazečů. 

 

Obor vzdělávání Kód oboru 
Forma 
studia 

Studijní 
cyklus 

Způsob 
ukončení 

Počet 
přijímaných 

uchazečů 

Agropodnikání 41-41-M/01 denní čtyřletý maturita 30 

Ekologie a životní 
prostředí 

16-01-M/01 denní čtyřletý maturita 30 

Zemědělec - farmář 41-51-H/01 denní tříletý 
výuční 

list 
30 

 

 
Přijímání žáků bude realizováno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. 
 
Termín odevzdání přihlášky řediteli školy pro první kolo přijímacího řízení je stanoven 

do 1. března 2022. 

 
Řádně vyplněná přihláška musí obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o úpravu podmínek přijímacího 
řízení, dodají nejpozději k  1. 3. 2022 také Doporučení školského poradenského pracoviště a 
Informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce. 

 

V případě nenaplnění počtu přijímaných uchazečů v prvém kole přijímacího řízení budou až 
do naplnění kapacity příslušného oboru vypsána další kola přijímacího řízení. 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500
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Přijímací řízení pro maturitní obory 

 

Uchazeč o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou musí povinně konat jednotné 
přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace.  

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění 
výsledků uchazeče Centrem, nejpozději 2. května 2022. 

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci ke zkoušce dostavit (například z důvodu 
nemoci) a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, vykoná jednotnou 
zkoušku v náhradním termínu. 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 

1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín 

12. dubna 2022 13. dubna 2022 10. května 2022 11. května 2022 

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má právo konat jednotnou přijímací 
zkoušku za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho 
speciálním vzdělávacím potřebám (§ 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 S). 

Podmínky v přijímacím řízení upravuje uchazeči s ohledem na doporučení ŠPZ ředitel školy 
ve spolupráci s Centrem (§ 13 odst. 5 až 8 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).  

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku 
neupravují. 

Upravit podmínky přijímacího řízení pro uchazeče s druhým až pátým stupněm a uzpůsobit 
konání jednotné zkoušky lze pouze na základě Doporučení ŠPZ a předchozího Informovaného 
souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb.), 
které budou dodány společně s Přihláškou ke studiu nejpozději k 1. březnu 2022. 

V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí 
vzdělání na zahraniční škole, se přijímací řízení  řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů.  

U takového uchazeče ověří ředitel školy rozhovorem znalost českého jazyka a uchazeč 
jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka nevykonává. Po úspěšně provedeném 
rozhovoru vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě 
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru 
vzdělání podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje 
výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 
použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 
školského zákona. Podmínkou tohoto postupu je podání písemné žádosti o nekonání 
písemné zkoušky.  
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Kritéria přijetí pro maturitní obory 

Celkové pořadí uchazečů bude dáno součtem bodů dosažených v jednotných didaktických 
testech a bodů získaných za výsledky  vzdělávání na základní škole. Při shodném počtu bodů 
je rozhodujícím kritériem: 

1. Lepší průměrný prospěch z posledních dvou hodnocených období ZŠ  
při stálé shodě, pak: 

2. lepší průměr profilujících předmětů za poslední dvě hodnocená období ZŠ. 

Kritérium Maximální počet bodů 

Jednotný test z Českého jazyka a literatury 50 

Jednotný test z Matematiky a jejich aplikací 50 

Průměrný prospěch z posledních dvou hodnocených 
období ZŠ 

33 

Průměr profilujících předmětů (ČJ, MAT, PŘ, CH, 
AJ/NJ ) z posledních dvou hodnocených období ZŠ 

33 

Celkem 166 

 

Průměrný prospěch z posledních dvou hodnocených období ZŠ 

průměr 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

body 33 32 31 30 29 28 27 

průměr 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

body 26 24 22 20 18 16 14 

průměr 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

body 12 10 8 6 4 2 0 

 

Průměr profilujících předmětů (ČJ, MAT, PŘ, CH, AJ/NJ ) za poslední dvě 
hodnocené období ZŠ 

průměr 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

body 33 32 31 30 29 28 27 26 25 

průměr 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

body 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

průměr 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 

body 15 14 13 12 11 10 9 8 7 
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Přijímací řízení pro obory ukončené výučním listem 

Proběhne bez přijímací zkoušky, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději 
2. května 2022. 

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků vzdělávání v posledních dvou 
obdobích předešlého studia (ZŠ, SŠ). Bude dáno součtem bodů získaných za  průměrný 
prospěch + průměr z profilujících předmětů. Při shodném počtu získaných bodů pak bude 
rozhodujícím kritériem: 

1. Lepší průměrný prospěch z posledních dvou hodnocených období  
při stálé shodě, pak: 

2. Lepší průměr z profilujících předmětů za poslední dvě hodnocená období ZŠ. 

 

Ohodnocení průměrného prospěchu z posledních dvou hodnocených období  

Základní průměr 2,5 = 100 bodů  

 při lepším průměru se za každou setinu 1 bod připočítává, 

 při horším průměru se za každou setinu 1 bod odpočítává. 

 

Ohodnocení průměru profilujících předmětů (ČJ, MAT, PŘ, CH, AJ/NJ ) za poslední dvě 
hodnocená období (ZŠ, SŠ) 

Základní průměr 3,0 = 100 bodů  

 při lepším průměru se za každou setinu 1 bod připočítává, 

 při horším průměru se za každou setinu 1 bod odpočítává. 

 
Úspěšní uchazeči, kteří mají zájem nastoupit ke studiu, doručí zápisový lístek nejpozději do 10 
pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů do kanceláře školy. 

 
 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm 28. ledna 2022 
 
Ing. Jaroslav Mandula 
ředitel školy 


