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Ředitel Střední zemědělské školy Čáslav vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro 
obory:  

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání – cestovní ruch    
délka studia 4 r. 0 m., studium denní 

 
41-41-M/01  Agropodnikání – zemědělský provoz                      
                   délka studia 4 r. 0 m., studium denní 
                        Zaměření nutno uvést na přihlášce 
 

Podmínky a kritéria II. kola přijímacího řízení 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.  

Počet přijímaných žáků je stanoven volnou kapacitou oboru. Proto budou přijímáni žáci pouze do 
naplnění volné kapacity jednotlivých oborů.   

Přihlášku ke studiu pro II. kolo přijímacího řízení je nutno odevzdat řediteli školy 
do 24. května 2022 (včetně). 

Přijímáme žáky, kteří mají úspěšně ukončené základní vzdělání. V přihlášce pro obor 
Agropodnikání – zemědělský provoz je požadováno také potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti 
ke studiu a výkonu povolání. U oboru Ekonomika a podnikání není lékařské potvrzení požadováno. 

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. 

Hodnocení uchazečů v rámci II. kola přijímacího řízení  

Uchazečům pro přijetí ke vzdělávání v SZeŠ Čáslav bude přiděleno bodové hodnocení na základě 
průměrného prospěchu 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.  

 



 

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

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v souladu 
s legislativou do tří dnů od ukončení II. kola přijímacího řízení na webových stránkách školy a na 
veřejně přístupném místě (vchod školy). Výsledky jsou zveřejňovány pod kódem, který Vám bude 
zaslán elektronickou poštou po obdržení Vaší přihlášky.  

V Čáslavi 10. května 2022 

 

Ing. Jaromír Horníček, v.r. 
       ředitel školy 

 

 


