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Příloha č. 3 

 

Podmínky přijetí ke vzdělávání 

 
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Další podmínkou přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů 

o vzdělávání v daném oboru vzdělání. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny 

v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.    

Podmínkou přijetí ke vzdělávání je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení 

základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, zájem o obor vzdělávání 

a prokázání zdravotní způsobilosti pro práci jezdce a chovatele koní lékařským doporučením 

na přihlášce. 
 

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě: 
 

- výsledků studia na základní škole s přihlédnutím k chování a zejména k 

 

 prospěchu z přírodopisu a tělesné výchovy za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku  

   (ve většině případů se jedná o 8. třídu ZŠ), 

 prospěchu z přírodopisu a tělesné výchovy za 1. pololetí posledního ročníku, kdy 

uchazeč ukončí povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná o 9. třídu ZŠ), 

 Ø prospěchu v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a v 1. pololetí posledního 

ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou školní docházku (ve většině případů se jedná 

o 9. třídu ZŠ), 

 

- zájmu uchazeče o zvolený obor 

 potvrzení o aktivním zařazení v klubech nebo sdruženích profesního zaměření 

(jezdecké oddíly, chovatelské spolky, sdružení …), 

 potvrzení o účasti v přírodovědných soutěžích, doporučení učitelů, vedoucích 

přírodovědných kroužků ...). 

 

Kritéria přijímacího řízení 

 

Předmět 
Známka z předmětu na ZŠ 

1 
(výborný) 

2 
(chvalitebný) 

3 
(dobrý) 

4 
(dostatečný) 

5 
(nedostatečný) 

Chování 

(body) 
5 1 0 0 0 

Přírodopis 

(body) 
9 8 5 2 0 

Tělesná 

výchova 

(body) 

9 8 5 2 0 
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Zájem o obor 
Kritéria  Počet bodů 

Účast na jezdeckých soutěžích, vlastnictví jezdecké licence. 5 

Členství v jezdeckém klubu. 4 

Účast na projektech hiporehabilitačního ježdění, jezdeckých pobytech a 

táborech, práce u chovatelů koní, v jezdeckých / dostihových stájích. 
3 

Členství v přírodovědných kroužcích, účast na seminářích z přírodovědných 

předmětů a přírodovědných soutěžích, odborných chovatelských seminářích. 
2 

Doporučení učitelů ZŠ, popř. jiná doporučení prokazující zájem o studovaný 

obor 
1 

 

Jednotlivá kritéria se přepočítávají do bodového hodnocení. Celkový součet bodů určí pořadí 

uchazeče.  Uchazeč může získat maximálně 38 bodů. Uchazeči budou seřazeni dle tohoto 

kritéria a budou přijímáni do naplnění stanovené kapacity oboru.  

V případě většího počtu uchazečů než je stanovený počet přijímaných do oboru vzdělání 

rozhoduje o přijetí celkový počet získaných bodů uchazeče (podle dosažených bodů bude 

sestaveno pořadí uchazečů, kde nejlepší umístění dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů). 

Při rovnosti celkového součtu bodů postupně rozhoduje:  

 lepší průměr z prvního pololetí posledního ročníku, kdy uchazeč ukončí povinnou 

školní docházku.  

 V případě, že i nyní nastane rovnost průměrů, rozhoduje průměrný prospěch z druhého 

pololetí předposledního ročníku.  

 V dalším případě rovnosti průměrů rozhoduje průměrný prospěch z prvního pololetí 

předposledního ročníku.  

Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. 

 

 

Zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání   

 

Není možné přijmout žáka, u kterého se vyskytují: 

 Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující 

zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá 

školského zákona. 

 Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin 

(poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 

odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo 

kontakt s alergizujícími látkami.  

 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. 

 Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.  

 Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 
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 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. 

 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, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 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. 

 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. 

 

 

 

Kladruby nad Labem 1. září 2017 

 

 

 

          MVDr. František Horák v. r. 

ředitel školy 


