TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
KROMĚŘÍŽ
767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429
Kritéria hodnocení a přijímání žáků pro školní rok 2017/2018
Název oboru: Veterinářství
Kód oboru: 43 – 41 – M/01
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž,
vyhlašuje pro školní rok 2017/2018 přijímací řízení pro obor Veterinářství – 43-41-M/01 a stanovuje
kritéria hodnocení a přijímání žáků podle §60 odstavec 13 písmeno a) a písmeno d) zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění
pozdějších předpisů takto:
Uchazeči, kteří podali přihlášku k přijímacímu řízení, budou přijímáni podle výsledků přijímacího řízení,
které má tyto součásti:
1. studijní výsledky za 1. pololetí 8. ročníku ZŠ (studijní průměr bude vypočítán z těchto
předmětů: Český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova, Tělesná výchova) – maximálně 22,17 bodů (počítají
se body získané z poměru maximálního počtu bodů a studijního průměru)
2. studijní výsledky za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (studijní průměr bude vypočítán z těchto
předmětů: Český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova, Tělesná výchova) - maximálně 22,17 bodů (počítají
se body získané z poměru maximálního počtu bodů a studijního průměru)
3. studijní výsledky za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (studijní průměr bude vypočítán z těchto
předmětů: Český jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Dějepis, Zeměpis, Občanská výchova, Tělesná výchova) - maximálně 22,17 bodů (počítají
se body získané z poměru maximálního počtu bodů a studijního průměru)
4. výsledek jednotného testu z Českého jazyka a literatury - maximálně 50 bodů
5. výsledek jednotného testu z Matematiky - maximálně 50 bodů
Maximální počet bodů je 166,51 bodů.
Celkové hodnocení tvoří součet bodového hodnocení (1+2+3+4+5) a udává souhrnný výsledek
(uveden na dvě desetinná místa) určující konečné pořadí uchazeče.
V případě shodného souhrnného výsledku má přednost (dle hodnocení v pořadí uvedených bodů):
1.
2.
3.
4.
5.

uchazeč, který dosáhl lepší studijní průměr v 1. pololetí 8. ročníku
uchazeč, který dosáhl lepší studijní průměr v 2. pololetí 8. ročníku
uchazeč, který dosáhl lepší známku z cizího jazyka na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku
uchazeč, který dosáhl lepší známku z biologie na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku
uchazeč, který dosáhl lepší známku z chemie na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury
v prvním kole přijímacího řízení:
Studium

Řádný termín

Náhradní termín

Čtyřleté

středa, 12. dubna 2017

čtvrtek, 11. května 2017

Čtyřleté

středa, 19. dubna 2017

pátek, 12. května 2017

Uchazeči o studium z jiných zemí EU mohou mít na základě žádosti, která bude součástí přihlášky,
jednotný test z Českého jazyka a literatury nahrazen ústním pohovorem s redukovaným hodnocením
vytvořeným ve spolupráci s Cermatem.
Uchazeči o studium se specifickými poruchami učení budou mít upraveny podmínky pro vyplnění
testů. K tomu je nutné přiložit k přihlášce o studium ověřenou kopii aktuálního posudku školského
poradenského zařízení, které musí obsahovat konkrétní podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení.
Poznámka:



ke studiu ve školním roce 2017/2018 budou uchazeči přijati podle konečného pořadí. Do
prvního ročníku oboru Veterinářství – 43-41-M/01 bude přijato cca 90 uchazečů.
přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Sbírka zákonů 353/2016. Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů.

V Kroměříži 30. 1. 2017

Mgr. Blažena Kubíčková, ředitelka školy

