Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve Střední odborné škole veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 pro školní rok 2017/2018
Obor vzdělání: 43-41-M/01 Veterinářství
Zaměření: -

veterinární technik
veterinární technik laborant

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen školský zákon) a ustanovení vyhlášky č. 353/2016
Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do
oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2017/2018.
1.

Jednotná kritéria přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. a), b) a odst. 5 školského zákona, jsou stanovena pro první kolo přijímacího
řízení pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku následující kritéria:
1.1 Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Průměr z hodnocení v předmětech přírodopis (biologie) a chemie za 1. pololetí a za 2. pololetí 8. třídy
a za 1. pololetí 9. třídy základní školy, popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
Kritérium
Průměr z hodnocení předmětů přírodopis (biologie) a chemie 1.0

Počet bodů
25

Při nesplnění daného průměru 1,0 se počítají body dle níže uvedené tabulky
Kritérium
Za každé hodnocení klasifikačním stupněm výborný
Za každé hodnocení klasifikačním stupněm chvalitebný
Za každé hodnocení klasifikačním stupněm dobrý
Za každé hodnocení klasifikačním stupněm dostatečný nebo nedostatečný

počet bodů
4
2
1
0

1.2 Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky
Testy z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování
výsledků ve vzdělávání (CERMAT). Zadání testů je v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání.
Uchazeč může získat nejvýše 50 bodů z každého testu.
1.3 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (maximální počet
dosažených bodů 40)
Kritérium
Počet bodů
Účast v soutěžích okresního popř. oblastního kola
5
Účast v soutěžích krajského popř. regionálního kola
10
1. – 3. místo v krajském popř. regionálním kole bonifikace
5
Členství v organizacích, jejichž činnost souvisí s odborností zvoleného oboru vzdělání 5
Poznámka:
Soutěže
1. Olympiády
biologická olympiáda kategorie C
chemická olympiáda kategorie D
2. Soutěže související s odborností zvoleného oboru
Do hodnocení se započítávají výsledky soutěží za poslední dva ročníky, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní
docházku.
Doklad o dosaženém výsledku (diplom, kopie diplomu) uchazeč doručí jako přílohu přihlášky ke vzdělávání do 1.3. 2017
včetně. V případě pozdějšího konání soutěže nejpozději do 27.4. 2017 včetně.

1.4. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti
Povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče. Podmínky
schopnosti vzdělávat se ve zvoleném oboru jsou zveřejněny na http://www.sosvet.cz
V případě nesplnění tohoto kritéria nemůže být uchazeč ke vzdělávání přijat.
2.

Celkové hodnocení uchazeče

Celkové hodnocení uchazeče je dáno součtem bodového hodnocení dosaženého v hodnocení na vysvědčeních z předchozího
vzdělávání, hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky a dalších skutečností, osvědčujících vhodné schopnosti,
vědomosti a zájmy uchazeče. Celkový možný počet získaných bodů je 165.
Uchazeč vyhověl podmínkám přijímacího řízení, jestliže dosáhl v celkovém hodnocení testů z českého jazyka a literatury a
z matematiky a její aplikace v součtu minimálního hodnocení 25 bodů včetně.
V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí uchazečů ve výsledkové listině následující kritéria v pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

Počet bodů získaných na základě hodnocení v bodě 1.1 (hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání
Počet bodů získaných v bodě 1.3 ( další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče)
Hodnocení testu z českého jazyka a literatury
Hodnocení testu z matematiky a její aplikace
Celkový počet získaných bodů jednotné přijímací zkoušky

3.

Přijímání cizinců

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím
řízení ke vzdělávání promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Žádost musí být součástí
přihlášky ke vzdělávání. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem před tříčlennou komisí, složenou z ředitelky
školy a učitelů českého jazyka. Maximální počet získaných bodů bude 50.
4.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo dle § 16 až 19 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných na úpravu podmínek při konání přijímací zkoušky.
Uchazeč se SVP přiloží k přihlášce ke vzdělávání platné doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
5.

Počet přijímaných uchazečů

Počet uchazečů přijatých ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení: 90
Zaměření veterinární technik: 60
Zaměření veterinární technik laborant: 30
V případě, že uchazeč má zájem o zaměření veterinární technik laborant, uvede tuto skutečnost v přihlášce ke vzdělávání.
Kritériem pro zařazování uchazečů do třídy se zaměřením veterinární technik laborant bude pořadí úspěšnosti ve výsledkové
listině. Bude-li překročena plánovaná kapacita a splní-li uchazeč kritéria přijímacího řízení, bude zařazen do třídy se
zaměřením veterinární technik.
6.

Termíny jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace

12. duben 2017
19. duben 2017
2. kolo přijímacího řízení bude škola organizovat v případě nenaplnění kapacity v 1. kole.

Ing. Hana Rubáčková, ředitelka školy v.r.

