TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
KROMĚŘÍŽ
767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429
Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Název oboru: Veterinářství
Kód oboru: 43 – 41 – M/01
Ředitelka střední odborné školy, jejíž činnost vykonává Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž, rozhodla v souladu s § 59, § 60 a § 60a až § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o konání přijímacích zkoušek ve formě jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola
přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku střední školy oboru
vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2019/2020.
A/ 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 22,22 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 22,22 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 22,22 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 166,66 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.
6.

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
uchazeč, který dosáhl lepší známku z matematiky na vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku

B/ Předpoklady pro přijetí uchazeče
- splnění jednotných kritérií přijímacího řízení
- doložení lékařského posudku, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče podle §60a
odst. 3 školského zákona v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání
- odevzdání zápisového lístku
- u cizích státních příslušníků doklad o povolení pobytu

Telefon/fax:
573 338 932

e- mail:
vetkm@vetkm.cz,

KB Kroměříž
86-2956160227/0100

IČ
63459086

TAUFEROVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
KROMĚŘÍŽ
767 01 Kroměříž, Koperníkova 1429
C/ Přijímání uchazečů z jiných států
Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z Českého
jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a které podají žádost s příslušným
odůvodněním o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, jim
vyhoví a osoby uvedenou jednotnou zkoušku nekonají. Ředitelka školy ověří rozhovorem před
zkušební komisí znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.
Ředitelka ve spolupráci s Centrem vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení
všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení
neobsahuje výsledek testu z Českého jazyka a literatury. Uchazeč, který nekoná jednotnou
zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů
hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci
redukovaného pořadí všech uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro
jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
D/ Přijímaní uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek
přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Podle § 16 až 19
školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků mimořádně nadaných, mají tito uchazeči právo na úpravu podmínek při konání
přijímací zkoušky. Uchazeč se SVP je povinen přiložit k přihlášce ke vzdělávání platné doporučení
školského poradenského zařízení (anebo jeho ověřenou kopii) obsahující konkrétní podpůrná
opatření, která jsou nezbytná pro úpravu přijímacího řízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a
uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Jednotná
zkouška pak probíhá v souladu s tímto doporučením a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018
Sb.
E/ Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek z Matematiky a Českého jazyka a literatury
v prvním kole přijímacího řízení:
Studium

Řádný termín

Náhradní termín

Čtyřleté

pátek, 12. dubna 2019

pondělí, 13. května 2019

Čtyřleté

pondělí, 15. dubna 2019

úterý, 14. května 2019

F/ Počet přijímaných uchazečů
Ke studiu ve školním roce 2019/2020 budou uchazeči přijati podle konečného pořadí. Do prvního
ročníku oboru Veterinářství 43-41-M/01 bude přijato cca 90 uchazečů.
Poznámka:


přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů.

V Kroměříži 28. 1. 2019

MVDr. Blanka Havlová, ředitelka školy v. r.

