Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem,
Kladruby nad Labem 105, Kladruby nad Labem 533 14
tel.: 466 933 829,
e-mail: info@skola-kladrubynl.cz, http: www.skola-kladrubynl.cz
_________________________________________________________________

Č. j.: SŠChKJ/1/2020

V Kladrubech nad Labem dne 10.1.2020

ROZHODNUTÍ
V souladu s § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která stanoví podrobnosti o
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, a zákona 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuji
jednotná kritéria pro hodnocení schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti pro
uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do prvních ročníků ve školním
roce 2020/2021.

Obor H – tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – denní forma vzdělávání
Kód obor
41-53-H/02

Název oboru
Jezdec a chovatel koní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 48
Přijímáni budou uchazeči, kteří
• prospěli v předposledním a posledním ročníku základního vzdělávání (ve většině
případů se jedná o 8. nebo 9. třídu ZŠ)
• doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium zvoleného oboru na SŠChKJ
(potvrdí lékař na přihlášce ke studiu)

Do celkového hodnocení se započítávají:
I. Pohovor pedagogů teoretické výuky a odborného výcviku s uchazeči – zájem o zvolený
obor bude hodnocen dle kritéria číslo 4.

Termín pohovoru: 17.3.2020 a 18.3.2020 od 8 hodin – vše bude upřesněno v informačním
dopisu, který bude uchazeči zaslán po obdržení přihlášky ke studiu.
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II. Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole
A) hodnocení stupně z chování za 1. pololetí posledního ročníku (ve většině případů se jedná
o 9. třídu ZŠ)
Body za
hodnocení
chování =
Hodnocení chování
maximálně 5
bodů
Stupeň hodnocení
1 (velmi dobré)
2 (uspokojivé) 3 (neuspokojivé)
Body

5

1

0

B) hodnocení 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).

Body za hodnocení přírodopisu, tělesné výchovy = maximálně 18 bodů
Známka z předmětu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Předmět, body
1

2

3

4

5

(výborný)

(chvalitebný)

(dobrý)

(dostatečný)

(nedostatečný)

Přírodopis

9

8

5

2

0

Tělesná výchova

9

8

5

2

0

IV. Hodnocení skutečností prokazující zájem uchazeče o zvolený obor
 potvrzení o aktivní činnosti v klubech nebo sdruženích s profesním zaměřením na obor
(jezdecké oddíly, chovatelské spolky, sdružení …),
 potvrzení o účasti v přírodovědných soutěžích, doporučení učitelů, vedoucích
přírodovědných kroužků, trenérů jezdeckých oddílů atd..
 Potvrzení je potřeba přiložit k přihlášce.
Body za aktivity prokazující zájem uchazeče o zvolený obor = maximálně 15 bodů
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Kritéria
Účast na jezdeckých soutěžích, vlastnictví jezdecké licence.
Členství v jezdeckém klubu.
Účast na projektech hiporehabilitačního ježdění, jezdeckých pobytech a táborech,
práce u chovatelů koní, v jezdeckých / dostihových stájích.
Členství v přírodovědných kroužcích, účast v seminářích z přírodovědných
předmětů a přírodovědných soutěžích, odborných chovatelských seminářích.
Doporučení učitelů ZŠ, popř. jiná doporučení prokazující zájem o studovaný obor.

Body
5
4
3
2
1

Jednotlivá kritéria se přepočítávají do bodového hodnocení. Uchazeč může získat maximálně
38 bodů.

V případě rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje průměrný prospěch uchazeče
v následujícím pořadí:
1.
2.

3.

lepší průměrný prospěch 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 ZŠ.
V dalším případě rovnosti průměrů rozhoduje průměrný prospěch z prvního pololetí
předposledního ročníku ZŠ.

Průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

MVDr. František Horák v. r.
ředitel školy

3

