Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
750 02 Přerov, Osmek 47

Hodnotící kritéria př ijímacího ř ízení pro 2. kolo
Př ijímací zkouška ve všech oborech se nekoná.

A) Čtyř leté maturitní obory:
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
zaměř ení:

Provoz a služby
Chovatel koní, jezdec
Ochrana př írody a prostř edí

41-45-M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY
zaměř ení:

Provozní technika

Základní kritéria
ukončená ZŠ 9. tř ídou
zdravotní způsobilost potvrzená lékař em
Hodnotící kritéria
 prospěch uchazečů za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí posledního ročníku stř ední školy nesmí
být horší než 3.0



Stanovení poř adí jednotlivých uchazečů se provede na základě průměrného
prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Podmínkou př ijetí ke studiu je splnění základních a hodnotících kritérií př ijímacího
ř ízení.

B) Nástavbové dvouleté maturitní obory:
41-45-L/51

MECHANIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Základní kritéria
Získání stř edního odborného vzdělání (§ 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. – školský
zákon, ve znění pozdějších novel).
 Závěrečné vysvědčení, osvědčující získání stř edního vzdělávání s výučním listem,
př edloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna 2017
př ed zahájením školního roku (vyhl. č. 671/2004 Sb., § 1 odst,. 3).
 Návaznost učebního oboru dle NV č. 367/2012 Sb. (23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář , 41-52-H/01 Zahradník, 41-54H/01 Podkovář a zemědělský kovář , 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 4156-H/01 Lesní mechanizátor, 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, 41-57-H/01
Zpracování dř eva).
 Zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený studijní obor (potvrzení na př ihlášce).


Hodnotící kritéria
prospěch uchazečů za 1. pololetí posledního ročníku stř ední školy
průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí posledního ročníku stř ední školy nesmí
být horší než 3.0




Stanovení poř adí jednotlivých uchazečů se provede na základě průměrného
prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku stř ední školy.

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
750 02 Přerov, Osmek 47
Podmínkou př ijetí ke studiu je splnění základních a hodnotících kritérií př ijímacího
ř ízení.

C) Tř íleté učební obory:
41-55-H/01

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Základní kritéria
ukončená ZŠ 9. tř ídou
zdravotní způsobilost potvrzená lékař em
Hodnotící kritéria
 prospěch uchazečů za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ




Stanovení poř adí jednotlivých uchazečů se provede na základě průměrného
prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.
Podmínkou př ijetí ke studiu je splnění základních a hodnotících kritérií př ijímacího
ř ízení.

41-51-H/01 ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ
zaměř ení:

Provoz
Chovatel koní, jezdec

Základní kritéria
 zdravotní způsobilost potvrzená lékař em
Hodnotící kritéria
prospěch uchazečů za 1. pololetí 9. ročníku, př ípadně posledního ročníku ZŠ



Stanovení poř adí jednotlivých uchazečů se provede na základě průměrného
prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, následně posledního ročníku ZŠ.
Podmínkou př ijetí ke studiu je splnění základních a hodnotících kritérií př ijímacího
ř ízení.
.

V Př erově 16. května 2022

Mgr. Radovan Rašť ák
ř editel školy

