
ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V ROCE 2018 

Přijímání ke vzdělávání se obecně řídí §§59-64 zákona č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.353/2016 Sb. 

v platných zněních. Přijaty budou počty žáků z níže uvedené tabulky podle bodového pořadí. 

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU: 

Ke vzdělávání v oborech 4141M/01 Agropodnikání, 4144M/01 Zahradnictví, 4143M/02 Chovatelství 

a 6441L/54 Podnikání budou žáci přijímáni na základě předchozích výsledků vzdělávání a výsledků jednot-

ných přijímacích zkoušek. 

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM: 

Uchazeči o vzdělávání v oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř konají talentové přijímací zkoušky, 

jejichž obsahem je kresba - základy perspektivy a ornament.  

Uchazeči o vzdělávání v oboru Jezdec a chovatel koní konají přijímací zkoušky formou testu pohybo-

vých dovedností. 

U všech ostatních oborů s výučním listem budou žáci přijímáni pouze na základě výsledků předchozího 

vzdělávání. 

POČTY PŘIJÍMANÝCH DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19: 
 

Rámcový vzdělávací program  Školní vzdělávací program žáků  

4141M/01Agropodnikání AGROPODNIKÁNÍ 30 

4144M/01 Zahradnictví ZAHRADNICTVÍ 15 

4143M/02 Chovatelství 
CHOVATELSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA 

CHOV KONÍ A JEZDECKÝ SPORT 
15 

4153H/02 Jezdec a chovatel koní JEZDEC A CHOVATEL KONÍ 15 

4155H/01 Opravář zemědělských strojů OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 15 

8251H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ 15 

4152H/01 Zahradník ZAHRADNÍK  15 

6651H/01 Prodavač PRODAVAČ A ARANŽÉR KVĚTIN 15 

6441/L51 Podnikání 
PODNIKÁNÍ denní forma 30 

PODNIKÁNÍ dálková forma  30 

 Kritéria přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019: 

Nezbytnou podmínkou pro přijetí je lékařské potvrzení přihlášky o zdravotní způsobilosti vzdělávat se 

v požadovaném oboru (s výjimkou oboru Podnikání) stanovenou v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

Pořadí žáků a uchazečů bude stanoveno na základě bodového ohodnocení popsaného níže. Platí, že žáci 

a uchazeči, kteří ukončí povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku budou v pořadí zařazeni podle 

posledního ukončeného ročníku vždy až za ostatními žáky a uchazeči sestupně.  

 

 



Postup přidělování bodů za výsledky předchozího vzdělávání: 

Při přidělování bodů se vypočte hodnota čísla P takto:  

Pro všechny obory s výjimkou nástavbových jako aritmetický průměr průměrných prospěchů za 1. a 2. 

pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ. 

Pro nástavbový obor PODNIKÁNÍ  pak  jako aritmetický průměr průměrných prospěchů za 1., 2. ročník 

a 1. pololetí 3. ročníku příslušného tříletého učebního oboru. 

Výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Body jsou přiděleny podle vzorečku: 

B = 70 – 20 x P 

Pokud je P vyšší než 3,49,  počet přidělených bodů je 0. 

 

Postup přidělování bodů u oborů zakončených maturitní zkouškou: 

Uchazeči o obory 4141M/01 Agropodnikání, 4144M/01 Zahradnictví a 4143M/02 Chovatelství 

a 6441L/54 Podnikání budou ve dnech 12.4.2018, nebo 16.4.2018 konat jednotné přijímací zkoušky formou 

testu z českého jazyka a matematiky stanoveného výše uvedenými předpisy. Za každý test může uchazeč 

získat maximálně 50 bodů, které budou přičteny k bodům přiděleným uchazeči za výsledky předchozího 

vzdělávání.  

 

Postup přidělování bodů u oboru Jezdec a chovatel koní: 

Celkový počet bodů je součtem bodů za výsledky předchozího vzdělávání, za doložené jezdecké doved-

nosti a za test pohybových dovedností konaný 23. dubna, nebo 25. dubna 2018 

Body za členství v jezdeckých oddílech, účast a úspěchy v jezdeckých soutěžích, případně další doloži-

telné skutečnosti týkající se chovatelských a jezdeckých schopností a dovedností uchazeče do maximální 

výše 25 bude přidělovat komise složená z ředitele školy, učitelek OV a učitelů odborných předmětů. 

Body za test pohybových dovedností do maximální výše 25 bude přidělovat komise složená z vyučují-

cích TV a učitelek OV. Obsah testu je v příloze č. 2. 

 

Postup přidělování bodů u oboru Umělecký kovář a zámečník pasíř: 

Uchazeči budou přijímáni pouze na základě výsledků talentové zkoušky. Zkušební komise složená 

z ředitele školy a učitelů výtvarné výchovy přidělí body v rozpětí  0-25 za každou ze dvou částí talentové 

zkoušky. 

 

 

 

Olomouc, 10.1.2018       Ing. Petr Sklenář, ředitel 

           v.r. 

 

 

 



Příloha č.1: 

 

Kritéria zdravotní způsobilosti podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Uchazeč nesmí vykazovat následující onemocnění: 
  4141M/01 Agropodnikání 

1 
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

4 
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupo-
vat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

10 Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

27 
Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru 
vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

  4143M/02 Chovatelství 

1 
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

7a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 

znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 

8b 
Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 
činnosti se zvířaty, 

  4144M/01 Zahradnictví  

4 
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupo-

vat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

10 Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

19 
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mecha-
nizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

27 
Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru 

vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

  4153H/02 Jezdec a chovatel koní 

1 
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

4 
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupo-
vat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

7a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 
znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 

8a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 

dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí, 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

10 Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

11 
Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá 

školského zákona. 

19 
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mecha-
nizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

21 
Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 

22 
Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové 

vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

  4155H/01 Opravář zemědělských strojů 

1 
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

3 
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 

odst. 2 věta druhá školského zákona. 

5 
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 
2 věta druhá školského zákona. 

7a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 

znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

19 
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mecha-

nizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 

21 
Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

27 
Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru 
vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 



  6651H/01 Prodavač 

1 
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

4 
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupo-

vat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

26 Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

  8251H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

3 
Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 
odst. 2 věta druhá školského zákona. 

5 
Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 

2 věta druhá školského zákona. 

7a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 

znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 

8a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 

dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí, 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

  4152H/01 Zahradník 

1 
Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

4 
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupo-

vat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

7a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 
znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

10 Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

19 
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mecha-

nizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 

  4152E/01 Zahradnické práce 

4 
Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupo-
vat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

7a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné 
znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, 

8a 
Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit 

dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí, 

9a Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

19 
Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mecha-

nizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 
věta druhá školského zákona. 

  
 

V souvislosti se zdravotní způsobilostí platí též §67 odst. 2 věta druhá školského zákona: 

 Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. 

 

 

 

Příloha č.2: 

 
Test pohybových dovedností pro obor Jezdec a chovatel koní 

 
Složení testu: 

 

1. Výdrž ve shybu podhmatem na čas 

2. Leh – sed  po dobu 1 min. 

3. Kotouly vpřed a vzad 

4. Přeskok přes kozu – roznožka s můstkem 

5. Vytrvalostní člunkový běh na čas 

 

Výše uvedené disciplíny budou hodnoceny 0 – 4 body 

 

6. Hrazda – výmyk předem, bude hodnoceno 0 nebo 5 body 
 


