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zřizovatel:  

Podmínky a kritéria pro přijetí  
ke studiu v SZeŠ Čáslav ve školním roce 2022/2023. 

V souladu s  § 60, odst. 2, 3 a 4, §§ 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, na vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v součinnosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů.  

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 v příslušných oborech 
vzdělávání: 

Studijní obory zakončené maturitní zkouškou: 
41-41-M/01  Agropodnikání – chovatelství                     30 žáků 
                   délka studia 4 r. 0 m., studium denní 
                        Zaměření nutno uvést na přihlášce 
 
41-41-M/01  Agropodnikání – zemědělský provoz                      30 žáků 
                   délka studia 4 r. 0 m., studium denní 
                        Zaměření nutno uvést na přihlášce 
 
63-41-M/01  Ekonomika a podnikání – cestovní ruch   30 žáků 

délka studia 4 r. 0 m., studium denní 
 
43-41-M/01  Veterinářství       30 žáků 

délka studia 4 r. 0 m., studium denní 
 
Učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem: 
41-51-H/01  Zemědělec – farmář       30 žáků 

délka studia 3 r. 0 m., studium denní 
 

Přihlášku ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 
2022. 
Přijímáme žáky, kteří mají úspěšně ukončené základní vzdělání. V přihlášce je požadováno také 
potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (není nutné u oboru 
Ekonomika a podnikání). 

Uchazeč, který v případě přijetí bude žádat o ubytování na domově mládeže školy, podá zároveň 
s přihláškou ke studiu i přihlášku k ubytování na domově mládeže. 

I. Přijímací zkoušky pro studijní obory s maturitní zkouškou 

V rámci přijímacího řízení stanovil ředitel školy jednotná přijímací kritéria.  
 
Pro studijní obory a zaměření Agropodnikání – chovatelství, Agropodnikání – zemědělský provoz, 
Ekonomika a podnikání a Veterinářství se koná dle platné legislativy jednotná přijímací zkouška 
(dále JPZ). JPZ v 1. kole přijímacího řízení se koná v budově Střední zemědělské školy Čáslav formou 
písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky.  
 
 
 



Termíny JPZ jsou stanoveny:  

1. termín: úterý 12. dubna 2022  

2. termín: středa 13. dubna 2022  

náhradní termín pak  

1. termín: úterý 10. května 2022  

2. termín: středa 11. května 2022 

Uchazeč bude na termín písemně pozván. 

Hodnocení uchazečů o čtyřleté studijní obory s maturitou 

Uchazečům pro přijetí ke vzdělávání v SZeŠ Čáslav bude přiděleno bodové hodnocení na základě tří 
kritérií: 

a) výsledky JPZ ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (dodavatelem testů a organizace 
přijímacího řízení je firma Cermat) ze dvou předmětů:  

o český jazyk a literatura  (maximálně lze získat 50 bodů) 
o matematika    (maximálně lze získat 50 bodů) 

 

b) průměrný prospěch ze všech předmětů základní školy 
o za 1. pololetí 8. třídy 
o za 2. pololetí 8. třídy 
o za 1. pololetí 9. třídy 

Za průměrný prospěch z předmětů základní školy lze získat maximálně 50 bodů. Body jsou 
přidělovány na základě převodního vztahu, který za každou setinu v průměrném prospěchu 
jednotlivých pololetních klasifikacích snižuje bodový zisk o 0,25 bodu. Základem je průměr 1,00 = 50 
bodů, průměr 1,01 = 49,75 bodu, průměr 1,02 = 49,5 bodu atd. Za průměrný prospěch 3 a vyšší 
je přiděleno nula bodů. Získané body jsou vynásobeny koeficientem 0,33.  

c) bodový bonus  
o bodový bonus získá uchazeč, který se zúčastňoval různých biologických, chovatelských 

soutěží, a doloží diplom či jiný doklad o umístění do 3. místa v okresních a vyšších 
soutěžích. 

Celkem může uchazeč jako bodový bonus získat nejvýše 10 bodů. 
 

Nejvyšší dosažitelné celkové hodnocení přijímací zkoušky (tzn. centrálně zadané testy, průměrný 
prospěch ze základní školy a bodový bonus) je 160 bodů.  

Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků studia budou známky z profilového předmětu, 
tj. přírodopis – biologie u oborů Agropodnikání a Veterinářství, matematika u oboru Ekonomika 
a podnikání. 

Uchazeč má na základě platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména v souladu 
s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpis nárok na úpravu podmínek JPZ, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského 
poradenského zařízení (ŠPZ). O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě 
dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy.  

Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické 
doporučení ŠPZ  

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v souladu s legislativou na 
webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě (vchod školy). Výsledky jsou zveřejňovány pod 
kódem, který žák obdrží spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení. 



 

II. Učební obory 3-letého studia zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem 

 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 r. 0 m., studium denní 

Ředitel školy rozhodl, že pro učební obor Zemědělec – farmář nebudou přijímací zkoušky konány. 

Přijímáme žáky, kteří mají ukončené základní vzdělání, na základě podané přihlášky včetně potvrzení 
lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. 

Přihlášku ke studiu pro I. kolo přijímacího řízení je rovněž nutno odevzdat řediteli školy 
do 1. března 2022. 

Žáci budou přijímání na základě prospěchu z předchozího studia na základní škole. Pořadí uchazečů bude 
stanoveno na základě výsledků ze všech předmětů posledních dvou ročníků ZŠ (váha 100 %). 

Doplňujícím kritériem v případě rovnosti výsledků studia budou známky z profilového předmětu, 
tj. přírodopis – biologie. 

Výsledky přijímacího řízení do oboru 41-51-H/01 Zemědělec-farmář a seznam přijatých uchazečů 
zveřejní ředitel školy v souladu s legislativou.  Ředitel školy rovněž odešle nepřijatým uchazečům nebo 
zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

Náležitosti přijímacího řízení jsou vystaveny na webových stránkách školy a na úřední desce školy – 
SZeŠ Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav. 

V Čáslavi 24. ledna 2022 

 

 

Ing. Jaromír Horníček 
       ředitel školy 

 

 


